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STAR PRINTER KAMPANYASI 

BUSINESS 
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Colon 
Colun 

Çulun 
■J Plp 80 Coloiî 7R 
24 Pin 80 Colon 7K 

Peşin 

LOHO.nOO. 
3.150.000. 

FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR, 
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Moda Bilgisayar Stetemtert Ltd. şti. Atfına 
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

M. Celal Hallaç 

Editör 

Ersen Aîptekin 

Grafik Tasan m & Hazırhk 

Ümit Ertek 
Halil Bal 

KapakTasarrm & Hazırlık 

Serdar Yetiş 

Teknik Araştırma 
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Tolga Kahraman 
Volkan Uçmak 

Kıvılcım Hindistan 

HekJam 3 Halkla İlkler 

Hakan Timurkaynak 

Mali İşler 

Ufuk Ertek. 

Katkıda Bulunanlar 

Gonca Güreken 
Umut Çelenü 
Emre Çelenli 

Ankara Temsilcisi 

Can Yalçın 

Montaj 

Turgut Tunçay 

Rlm Çıkış 

Kubbealtı Diigi Merkezi 

Henkayrımı 

Ağaçkakan Ltd. 

Merhaba, 

Kısa bir aradan sonra tekrar be?abe- 

riz. Şimdi "Ne zaman tanışmışlık?"diye 

düşü nüyor&unuzd ur herhalde, Sisler 

s-izlere yabancı deliliz. Aslında biz se¬ 

nelerde o ye da bu dergide berberdik. 

Birleştik, patronların sorumsuzluklarına 

son verdik, Özgürlüğümüzü i lan ettik. 

Şimdiye kadar berbat dergiler ç ıkahıyoaız diye hep kendi kendi^ 

mize kızdık. Sîzler de eminrm bizden daha fazla kızmışsınızdır 

Hatta çoğu zaman bunu gerek mektupla gerekse teiefonla bizlere 

de dildirdiniz, Ama bütün bunlar eski patronlarla beraber geride 

kaldı. Artık diğer dergilerden geride kalan bizler kendi dergimiz1 çı¬ 

kartıyoruz. Evet, birleştik ve güçtendik. Dergimiz profesyonel geçi¬ 

nen bir dergi değil, amatör m hin y ez. Elimizden gelem yapacağız. 

BirAmiga sahibi bizi nasıl okumak istiyorsa öyle olacağız. 

Ülkemizde yaklaşık yirmi bin Anniga dergisi okuyucusu var. Sız 

ee tur yirmi bin kişi daha iyi bir dergiyi hak etmiyorlar mı? Biz işte 

bunu amaçlıyoruz. Amiga oku narına okunacak nitelikte bir dergi 

sunmak. Bunun kavgasını zaten senelerden beri veriyoruz. Niha¬ 

yet doğruları kendi çıkardığımız dergide tüm yalınlığıyla ortaya ko¬ 

yabileceğiz, Bunun bizi nekadar memnun ettiğini tahmin bile ed- 

mezsiniz. 

Gelelim bu sayıya. Bu ay ki tanı hm lafımızın arasında sizin için 

özel olarak hazırladığıma bir disketimiz var. Bu disketin içinde ta¬ 

mamen Public Domain oyunlar ve programlar bulunuyor. Geniş 

açıklamaları 16. sayfada bulabilirsiniz. Bundan sonra da her ay bu 

uygulamamda devam edeceğiz. Yine bu sayımızda yem çıkan bir 

çok oyunun tanıtımı var. Bunların yanı sıra Flashback ve Cyrse Of 

Enchantia'nın tam çözümleri yereliyor. Arada sırada bu tür çözüm¬ 

ler vereceğiz fakat fazla yer kaplamaları nedeniyle çoğunlukla bö¬ 

lümlere ayrılacak Tamamlarda ise güncel oyunlar yer alacak 

Tabii k; iıerşey oyunteria bitmiyor, Türkiye'den ve dünyanın her 

yerinden AMlGA için üretilen tüm yazılım ve donanımların tanıtım¬ 

ları, irtibat adresleri ve erişebültfiğirniz tüm bilgileri siziere sunaca¬ 

ğız. Zaten bunları kends açlığım-ızı gidermek için araştırıyoruz. 

Amacımız isteyen herkese erişebilmek ve ihtiyacı ol anlara yardım¬ 

cı olabilmek. 

Birinci sayımızda, tüm imkansızlıklara rağmen, olabilecek en iyi 

AMlGA'yı îıazıdamaya çalıştık, Umarız bizim hâzırlarken duyduğu¬ 

muz sevinci siz de okurken duysrs iniz. 

Dergimizin çıkmasında faizlerden yardım, ilgi ve desteklerin- esir¬ 

gemeyen. Sayın M. Ali Altaca ve Sayın Mustafa Arslaniunatı 

[IDG.'UFT), Sayın Halil Bal [Ekol Ajans). Sayın Selim Çavuşoğfu 

(PerkaA.Ş.) ve Sayın Cengiz ÇengeFoğiu’na teşekkür ederiz, 

ERSEN ALPTEKİN 

Dilek Matbaası 

Yömıtlm Yeri 
Sakız Sokak BerKel Apt. No. 6,7 Kadıköy! İstanbul 

Telefon : 9 [1)349 96 35 

Fa*: 9 (1)349 97 26 

Yazışma Adresleri 
RK.: 41 -31311 Bahariye / İstanbul 

RK, 143-06660 Küçükesal ! Ankara 

Reklam Rezervasyon 
Telefon: 9 [1)414 2430 

Cofrımodore, Ccmmodöiö Electonıcs Lld.ln tesdllı markasıdır. 
Corompdore-Âmiga. Commodore-Amiga İncir» tescilli markasıdır. 

Amip tfe'gısintte yayı nîanan yazılar, kaynak 

belirtilmeden başka bîr yerde kuramaz 
Derçjide yayınlanan yazılan n sorumluluğu yasarına. 

Itenlarm sorumluluğu, lianıveFsn kuruluşa aittir, 
İlan İndeksi 

7r 13-Akar Co., 17-fiittek, 23-Club Anka. 1 -Dünya Yazılım, 
S^nea Club, 47-Kamer Brlçsayar, 32-Kute Ifenlar, 33-Peyk Computer, 

10-Fînk Computer, 14-Probe Elektronik, 24.25-Sky Bilgisayar- 

Bekhonik, 44-Suitan Sah, 42-Ute Bilgisayar 
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jC?ki /\J ► 
m interlace 

J9 A1200. bekieniien- 
den çok fazla İlgi 

9 gördü.., 
Acaba Empiant iddia edil- 

dîğl kadar İyi bir emuJatör mü? 

Lemmings 2, 
cekl 

kınp geçire- 

-m ^ Manyetik 

9 ?akGÎ 
9 ll İHt sayıma ve 

M \9 ilk disketimizse 
karşınızdayız. Manyetik pa¬ 
keti İhmal etmeyin, çünkü 
herkes için birşeyler var. 

y^k Street Fighfer II 
J 9 1 Aylardan beri 
J m 9süren koşuştur- 

£m \9 ma ve arama¬ 
ların sonucunda USGOLD 
Amerika'dan sesimizi duydu 
ve dayanamayıp Street Figh- 
ter II'yi sadece bizim için çı¬ 
kardı, 

AMİGA 4000 
9 m Asrın harika bilgı- 

sayarı hakkında öğ- 
ren m ek isteyeceği¬ 

niz herşeyi sizin için araştırdık, 
AĞA, IDE, OS 3.0 vb... 

-g —m Adi Servis 

9 m İlk sayımızda 
9 M bile mektup ce- 
9 M yapiıyoruzJ Eğer 

başınızdan sayamadığınız bir 
probleminiz varsa Kıvılcım 
Hindistan sizi kurtarmak İçin 
burada. 

AmosFRO 
9 1 En sonunda 
9 9 gerçek bir Amos 

M destek şosesi 
AMOS komutlarının sözlük an¬ 
lamları yerine işe yarar prog¬ 
ramlar ve okuyucu köşesi, 

-w Bootbiock 
9 Amigo'nm gf- 
9 zemPI boot'U 

M açıklığa kavuşu¬ 
yor. Örnek program ve anla- 
ttmia 

Baoîblack'un sırtan gün ışı¬ 
ğında. 

No Second 
/1J ftt» 
9 Mouse ile oy- 

^9 nanabllen gel¬ 
miş geçmiş en iyi spor simulas- 
yonu. 

^ /\ Çook G izil 
.9 9 m İçerideki ajo- 

1 w 9ntnîZı 
% 9 \9 şeften dehşete 
sürükleyecek haberler veriyor, 

Flashback 
9 9 Ayın oyunu, 
^ ^9 tam çözüm ve 

%^9 birinci bölümün 
haritasıyla bu sayının baş ya¬ 
pıtı niteliğini taşıyor. 

Curse of 
9 9 m Enchantia 
^ Macera,, he- 

^9 yecan ve kah- 
kaha dolu bir oyun. 

Arka Kapı 
W W Artık İstediğiniz 

9 9 her oyuna Arka 
jfm Kapı'dan gire¬ 
ceksiniz. Bu ay: 

Pinbaü Fdhtastes’ln herşeyll 
Action Replay Poke'lart 

mm FRP 
9 r / Gerçek FRP 

9 ğ düşkünleri için 
Jmj / İşte gerçek bir 
FRP köşesi. 

FRP meraktı lorına ve öğren¬ 
mek isteyenler©; FRP'nİn do¬ 
ğuşu ve gelişmesi, kutu oyun¬ 
ların heyecanı. 

Exodus 
9 Arca de Stra- 
9 m % tegy severleri 

m9İ için bir uzay 
macera oyunu, Fikir olarak 
güzei fakat daha İyi yapılabi¬ 
lirdi. 

45 
kanştırıy arlar.. 

Gobiilns 2 
Çılgın Gob- 

lln'ler bakalım 
bu sefer neler 

’-4^h i A« 

M Sabre Teom 
S9 mL Sfrategy fana- 

9 9 tiklerini de unut 
M madik, Özel ko¬ 

mandolar ve güçlü silahlar. 

48 
en iyi oyunlar, 

BHlboard 
Tam ondört 

başlık altında 
gelmiş geçmiş 



Haberler, Yeni Ürünler, Son Gelişmeler. 

nterlace 

HIZ: 14 Mfiz 68020 
PERFORMANS: AGA Grameri 

Sadece birkaç ay önce Commodore yeni çizgisini gösteren "Mul¬ 
timedia Bilgisayar" oiy& adlandırdıkları A4O0Q'i tanıtlı ve Amerika 
liste fiyatı S36fg olarak açıklandı. Bu fiyatla rakibi olan PC ve 
MACa karşı çok güçlendi 

■Şimdi ise 'Yeni Çizgi", fiyat alanında büyük bir geri adım atarak, 
masaüstü bilgisayarlar arasında tam gaz gidebileceği t>r ürünü su¬ 
nuyor. Aramıza yeni katılan Al 2ÛD'ü n Amerika liste fiyatı ise $695! 

ASM ve A6üD’ün yerini atan yeni model, on lan n ŞzaUiktefinirt gg- 
lişiiriimesinin ötesinde, genişleme vaadedıyor. 

YENİ ÖZELLİKLER 

Yeni özellikler sadece tıtz (14.32 MBz) ve grafik (AGA) gçlışme- 
terini kapsamıyor Buntaıın yem sıra 2 MH çip meni, PCMCIA (SM 

ve CDTV'dekı knedikartı slotlannrn aynısı, adamıyor ki yeni model- 
letin hepsinde kınlar destekleniyor). AmıgaDos 3-.0 l,A40QÜ'öe kuj- 
lamlan sistem) ve bir de CPU slotu var. Video portu da oldukça g@’ 
niş atana hilah ediyor (RGBA, VGA, SVGA, Kompozil). Tabii nüme¬ 

rik klavye de eklenmiş bu yüzden ASOÜ'den biraz daha geniş, 

Bu 150 pin sict, A5ÜO'iertfe alttaki RAM slotunun bulunduğu yer¬ 
de bulunuyor. Tabii beraz {taba gelişmiş. 

Sadece RAM veya pii destekli saat eklemek yen ne, SCSI oont- 
roller, CPU acceleratm veya bir coprooessor tekılaMiyor. &MB ekle¬ 
yerek toplam 1D MB'a çıkabiliyor 

ALIŞVERİŞ LİSTEME BİR TANE YAZIYORUM! 

Bu karta? güzel özellikleri otan bir bilgisayarın ÖDENEBİLİR bir 
ttyatiE satılması sevindirici Ayrıca firmaların kısa sürede uyum sağ- 
lamasrve yem ürünlerini hazırlaması çok sevindirlc. Bunlara iki ör¬ 

nek vereceğim (zaten başkasına da ge^ekyok gibi), DPAlNT 4,5 ve 
Zocl, Cpaint AMIGA tarihinin en iyi çizim programı ve Zgol'da son 
zamanların en popüler platform oyunu. Eh, arkasının da geleceğin¬ 

den kuşkumuz yok. 
Bu gerçi çok detaylı tu tandım değiı. Sadece genel ozeiktefin- 

den hahsetmek ısladık. Detayın m mutlaka AMIGA Dergisi'nce 

okuyacaksınız. 

Sadece Amiga Alıp Gitmiyorsunuz 

EMPLANT 
BUTSOFT 

Her bilgisayarda t>r başka bilgisayara emuîasyonunu yapan çe¬ 
şidi programlar veya kartlar^'mistir, Çeşitli yüzctelerde uyum¬ 
luluklarla farklı farktı bilgisayarım benzimi yapılmıştır ama şimdi¬ 
ye kadar buKadar iddialısı gerüimemişrir, 

SONSUZ EMULASYONI 

Errplant herhangi bir bilgisayan, AMİGA'nızm nızına bağlı olarak, 
emule edilebiliyor. Üstelik tüm gerekli dan şey ise l*r softarere dri- 
ver ve bilgisayara romları. Taciı k uyumluluk lamamen driver'a 
bağlı. Şu anda sadece (I) MAC llx serisinin benzetimi yapılabiliyor 
takaı işin güzel yan- rakibi A-MAX is PüJSin mene ekranda çatışa 
masına karşılık bu kart Amıga'mza takılı herhangi bir 24 bl video 

kar; ve hızlandırıcı aletlerle gerçek MULTITASK çatışabiliyor 
MAC'n ROM'larınaise .sadese bir kaz ihtiyaç Buyuyor. 

Yakında MAC ftfx ve ÜUADBA bilgi&ayarianmn.da listeye ekle¬ 
neceği ve batta sırada JS&HSSlann da olduğu belirtiliyor. Esnek di¬ 
zaynı sayende her bilgisayarın emula$yonunu yanabileceği belirti¬ 
lirken buna Ç 64 bile dahil ediliyor 

Errplam'ınüzermde hızlı MAC seri v& paralel pdriian, Apple Talk 
olanaj ve de hem Amigo da hem de Mac'de kullanılabilen SCSI 
a/abfîimi yerel iyor. En güzeli ise, u-ak eklemelerle, A4Ü00 öahif, p- 

yasacaki tüm Amiga'larta çalışabiliyor Çok kısa bir sure sonra 
Al2tXI'ün de bu listeye katılacağı müjdesi vanüyor. 



f REE CLUB 
COMPUTER MARKET 

| FREE HER ZAMAN EN BÜYÜK ... 

*► BİNLERCE AMtGA ve PC OYUN PROGRAMI... 

»+ BİNLERCE COMMODORE 64 OYUN PROGRAMI... 

** UTILITY, GRAFİK, MÜZİK ve DİĞER PROGRAMLAR ... 

*> YÜZLERCE PAKET PROGRAM ... 

YÜZLERCE ARA YÜKLEMELI COMMODORE 64 PROGRAMI... 

$ SÜPER UCUZ FİATLARLA SADECE BİZDE ...• $ 

BİLGİSAYAR, MONİTÖR, DİSK DRÎVE, YAKICI 
» JOYSTlCKj MOUSE, MOUSE PAD, MOUSE TRAP 
» TEMİZLEME DİSKETLERİ, EKRAN FİLTRELERİ, DİSKETLER 
■fr SOUND BLASTER, SOUND SAMPLE, KIRICI KARTUŞLAR 
*♦ 512 RAM, KICK START 1,3, DİSKET KUTULARI 
m- ve 3,5 DİSK DRIVE, YAZICI STANDI, ADAPTÖRLER 

e» İLK - ORTA - LİSE ve ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 
eğitim prögkamlari 

ORİJİNAL OYUN PROGRAMLARI 
& YAYINLAR: AMTGANIN SİRLART, AMTGA BASIC 1, İŞTE AMLGA 

T,HİLMİ CAD. KUĞULU İŞHANI A-BLOK ^ 

NO: I23g6KAVAKLIDERE/ANKARA I 
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1 QQQdaha«zu 
| VVVİÛAHAHfNKU. 

DAHA GÜÇLÜ - 

Yont kartlar, yeni bilgisayarlar, yeni 

Hey, yem oyunlar nerede1* Klms& oyunlardan bahsetmiyor, 
Oyunlar gelmeden önce haberini vermeyeceksek ne anlamı var İn- 
terlace'ln? Üstelik AMİGA piyasaya, aiyeşa AMlGA'ya alıştıkça 

oyunlar çok daha kaliteli çıkmaya başladı. İslerseniz rleriye dönük 
çakmalara bir gör atalım ve 19SÜ yılının ürünleri lie bir teflEşahm. 
Ama tabii kı bunlar sadece t>r kısmı. By kadarla kalacağını sanıyor¬ 

sanız çook aldanıyorsunuz. Unutmadan, sabi ki bu oyunlum tanı¬ 
tımlarım yine "Tamamen AMİGA, Sadece AMfGA'da bulacaksınız, 
okumadan edemeyeceksiniz, 

SATMAM RETURN5 
Firma: KON AMI Market: İ Ikbaftar 

vermiş. Verine göre tralona bi-^ 
myor, müzik çalıp dans ediyor, i 
ok atry&r ve hatta kayak yapı¬ 

yorlar, Harika bölümlen ve ar¬ 
ka planlarını de bunlara ekle¬ 

yince. oyun gerçeksen de dibi' 
flizi düşürecek. 

Konusuna gelince, kısaca! _ 

ter adayı pasta dilimlerine bölerek burada yaşamak zorunda kalan 
oflikı kabilenm buradan kurtulmaya çalrşması ile ilgili. Tabii ki kuna- 
nlmelan için sizin zeka ve yatensklennrze ihtiyaçları var. Vardım 
edecek misini^ 

Yetkili leî oyun hakkında sadece "Dıfckal edin bağpmJılık yaratır,- 
diyebildifer. 

Oyun çjkiıŞmda Bıllboand'da üst sıralarda yer alacağına bahse 
girebilirim. 

LGBO 

Firma; OCEAN Market: Yaz Sonu 

Lobo'da kim yahuT Yabancı çizgi romanları takip ediyor olsjayds- 
nız bilirdiniz. Alan 'Judge üredd' Grant tarafından yaratılan Lobo, 

Vardım edemeyen faka; öldüren, parçalayan, yok eden ve gördüğü 
herşeyr paftalan bir yaratık. Ocsarr'dan Gary flracey ise dyunun da 
öu kadar yırtıcı olacağını (akai çok gerçekçi olmaması ve oyuncuları 
etkitmemesi için yüksek derecede komik olacağım vurguluyor, 

Proje Jame Niggins'in ellerinde. Amiga'ya The Addams Famtly'yı 
getiren başarılı biri. Yetkililer oyunun lipi hakkında pek Jconuşma- 

makia birlikle sadece “DEĞİŞİK- olacağını vurguluyorlar. Size de 
beklemek kafıyor, 

APOCAIVPSE 
Firma: VIRGIN Market. Yaz Başı 

Normalde Rage tarafından hazırlanacak olan BATMAM HE- 
TU RNS. şrmdi Dentan Degigns tarafından yapıFmakta. Oyun kayan 
platform üzerine kurulmuş nır Beat'em Up Geş ayrı kadema, Got' 
ham Plaza'dan çalı kavgalarında, çeşitli sahnelerden sonra sonun¬ 
da şehrin kanalizasyonunda Penguin'irf yanıda geçiyor. 

Programcı John Heap "Oyun Pır rmkrar arcade stilinde yapıldı fa¬ 

kat, grafikleri ve arka planlan oîabifdiğinca dramatik hazırladık. War- 
nar Bros, oyunun olabildiğince filmine benzemesini istedi. Bence 
oynanış biçimiyle Slreei Fiçfhter II ile karşılaştırılabilir"dedi. SFlI'yı 
gördüğü müze göre, BATMAN AETURNS çıbıtcaJûhn’un sözlerini 
belerde değedendırebıisceğiz. Oyunda Batman silahız bırakılma¬ 
mış. Batör&ng'ı, Saîdisc'i ve ünlü şifam da yanında. 

Dürt kişiden oluşan Batman takımının işi öriirmek için üç ayı vaf. 
Buradan onlara başarılar ditiyoruz 

Markeh 
Kış Sonu 

Bu Lemming'ler deli, bu lemmmg'ter süper, bu lemming'ler ola¬ 
ğan üslü büyüleyici. Dayanamayacak, gecelerinizi AMIGA başında 
geçireceksiniz. Lemmings, "OH. NÛ MOFIE LEMMİNGS- dala dis- 
kötiyte ününe ün katmışa fakat bu sefer kınp geçirmeye geliyor. 
DMA designs küçük yaratıklara bu sefer çok daha fazla yetenek 

Uzun zamandır beklenen bir oyun. Daha önce hızlı ter helikopter 
Shoot'em Up ofarak hazırlanan cyonurc yenisinin çok. büyük ve mü¬ 
kemmel bir oyun olacağı söyleniyor. Miracle'dan Delvm Sorell "Gra- 
tlklerîrr yaklaşık %90'j ve programın da %50'sini Suttuk vb oyunu ge¬ 

lişil rdik. Helikopteri de biraz yavaşlattık k> rıızh kayma esnasındaki 
bulanıklık kaybolsun." diyerek oyunun gerçekten çok iyi olacağım 

söytedl. Tabii ki biz sadece ünün söylemesi™ bakmıyor ve oyunun 
çıkmasını bekliyoruz. Gerçek sonuç temiımı yapılımda san kutu- 
larda bslFi olacak. Ama küçük bir sır vereyim, gerçekten de iyi ola¬ 
cağa benziyor, Adan söylemesi 

BODY BLOWS 

Firma: 
TEAM 17 
Markel: 
İlkbahar 

Slreet Fighter U'mn haşarısından sonra bu alandaki çalışmalını 
yoğunlaşan bir firma da Taam 17 oldu. Martyn Brewn, oyunun 
şimdiye kadar görülmüş tüm Beat'em Up'lardan çok d&tıa iyi olaca¬ 
ğın savunuyor, Kısaoa özelliklerine gelince. tso piksel yüksekliğin- 
dB 10 değişik karakter ve copper gölgeli hızlı ve 32 renk animas¬ 
yonlar sayırabihr. Şî indiye kadar çıkan en ly; Baat'em Up dian Streel 

Fighter ll'yi rakip olarak görmediklerini söyleseler da ‘Oynanabilir 
ter oyun yapacağız" derken SFII 'rdn joystick komtenasyonl&nrtdan 
bahseder gibiler Meraklandınız, değil Biz de öyle. En ryisi bir¬ 
likte bekleyelim ve göreîim, 



simdi Amiga 500, Amiga 
500 PLUS ve Amiga 600 
kullanıcılarına yeni bir 

ürününü sunuyor 

İngilizce manuei ve disketi 

High Ûuality Amiga Genlock 

/ Sas ve Virfen fonksiyen!erinin Mense İlâ 
kontrolü 

/ Programdan seçilebilen 2 Compü&ite 
veya VC {S VHŞ, HIŞi giriş 
V C Camposlle ve RGB çıkışları eş 
zamanlı 
RGB çıkışı YÜV (M-ll, BetaCam) olarak 
programdan ayarlanabilir 
Video görüntüsünde özel efektlere de 
Emken sağlayan parlaklık, koni rast ve 
renk ayarları 

/ Red, Green, Biue renk filtresi 
f Secam dan PAL‘e çeviri 
f İsterseniz sadece Amiga görüntülerim, 

İsterseniz sadece video görüntülerini 
fıstust? veya ters olarak bkndfrebilir ya 
da Amiga ECS.IAA efektlerini kontrol 
edebilirsiniz. 

/ Digl View veya siow soan d ig (Üzerler Ele 
RGB sol İtler olarak kullanılabilir 

S FIJckorFiKor ile birlikte video 
görün tül e i'in i rı İnlerince moddö Amiga 8örün İı ilerin in birleştirilmesi 

enlock'da A-Ro*x kontrolü 

\(IK \ M 540 + 560 

ftiılıııı tmiy.it ıhutİLİlt t iııdı kMİliiıııhtljilii’ 
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J7 PROGRAMIN TÜRKÇE OKNKKI 

AÇIKLAMASI 

HOME COMPUTER SNOP 
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Tel: 243 43 1 4- 251 ÖÖ 90 - 249 S4 00 249 04 01 Fax: 252 56 31 

AMİGA 500 ve PLUS için 12 24 
bit Graphic Card 

Sizden oeien yoqun istek lizoiine 
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TÜRKİYE’DEN 
MUİTİ ICf IIIPLUS [BFL7EKJ 

Wiılll Ice III Plus, dikerine göre oldukça ilerleme 
kaydetmiş bir model Daha önceki versiyonlarında okftj- 
ğu gibi, kendine özgü bit format kullanmıyor. AmıgaDos 
İle lamamen uyumlu çaİ3Ş,-yor Grafikleri çatariten hiç su- 
run gıhaımıyoı; statikler diskimize IFF forman mia kay- 
dedfiiyor Tabi.- bunların hepsi Sampte'lar ve mülkler için 
de geçeri- Ayrıca birçok İşle uğraşmak zorumda kalma¬ 
dan müzikleri modül olarak diskete atılıyorsunuz. Bun 
Jarm dışında, sample'lar içm de oldukça iyi bir srstem 
oluşturulmuş. Audio Mastar benzen bir proçramfa hav¬ 
zam sample'ları bulup bezendiğiniz kısımlannıkaydede- 

üifıyorsueur. Tabii isterseniz modül ve sampte'lar üzerinde belli 
oranda değişiklikler yapabiliyorsunuz, Kartuşun uzsnnde işinize ya 
rayabilecek çeşitli utiliiy'ler da mevcut. Dos disketleri içirr Dcopy, 
D&s föfmstı dışındaki disketler ipn de Burst Nibbtef adında iki adet 

kopya programı bulunmakla. Virüs problemleri de düşünülmüş 
treeze eder etmez nafize virüs kontrolünden geçiriliyor, hatta, hala 
şüpheleriniz varsa kendi kullarumtmzfl sunulan bir de virüs utility 
mevcut. Seimap programı sayende klavyenizde istediğiniz deği¬ 
şiklikleri yapmana mümkün. Bunun en büyük laytfasmr ise alman 
klavyelerde göreceksiniz. 

Kısaca üzerindeki programlar her örfi amaca hizmet edebilecek 
nifelıkföter Kartuşun irseze edemeyecek program yok denecek 
Kadar az ftwze elliğinizde Kabzadaki oyun ya da programı İsledi- 
Siniz miktarda sıkıştırarak tek dosyaya irtfırebiliyarsımuz Bunun 
sayesinde Seve edilemeyen programlan isledik zaman Kayde- 
drn yeri geldiğinde tekrar yükleme, hantekta çalışamayan pmg- 

*amları ise leh dosyaya indirerek hafodisk te alabilme zevkine erili¬ 
yorsunuz. Venı geliştirilmiş trainer komutlarıyla da oyunfertfa hak. 
zaman ve enerji gibi problemleriniz katmıyor 

<V f 

KIC&3TART 1NTEHN ROM V2.Ü4 (BİLTEK) 

A50Ü sahipteri, 2.M 

ROM sayesinde ASM 

PLUS programlan nı so¬ 
runsuz kullarrahiiyor. is- 
tedığınrzofl 1.0 ve 2.04 
ROM'lardan herhangi 
birini seçebiliyorsunuz. 
Bu sayede PLUS de ça¬ 

lışmayan oyunlarla fuç bir probleminiz de kalmıyor. Eğer tam anla¬ 
mıyla bir PLJS'ım aktın diyorsanız, değıfHnr-Bniz gerekon İki np 
daha var. Bunlar AGNUS ve DENİŞEçipîsd 

PLUS 2MB Ç\p ftAM KARTI 
E0İLTEK) 

PLUS sahiplerinin büyük 
avantajı olan 2MB çip ram saye¬ 

sinde daha çok grafik, animas¬ 
yon ve müzik kullanım olanağı 
var, Ama tabii ki bunlar İçin 1MB 
ölen chip ram'e îMÖ daha ekle 
ytrek toplam 2MB's çıkmamı 
gerekiyor. 

Bitteki n yem PLUS 1MB kartı 
sayesinde buna erişmek müm¬ 

kün. 2MB'a çıktığınızda, tklgisa- 
yarınızrn tum yeni cipleri bu 

avantaj? kullanacak ve size hiç 
“Otll Ol Memory I" mesajı ver- 

mayacöılir. 
GLOCK 

GVP-AKAFI Co. 

Televizyon kanallarının artması Ve Amiga'larm desKtop video pi¬ 
yasasında 'keşfedilmesi’ sonucunda, bu aramsa kendilerini gafışti- 
renlere yeni rş imkanları doğdu. Tabii ki bununla birlikte kaliteli va 
makul fiyattı pir gemsek İhtiyacı belirdi GVP'nin yeni genftot'u G 
Lock. bu atandaki boşluğu durdurabilecek niteliklere sahip ve de 

ııygurt flymfı çok kullanışlı bir ürün. 
Tüm amip m&delfedyfe uyumlu çatı¬ 
şabiliyor, PAL ve NTSC stendanlarm- 
da çalışabildiği gibi, Secam komrarai 
yonu da yapabiliyor. 

Gerekli hard ve softwaıe: 

G-Joc*., on az Si 2 Kb chıp-ram, Ami- 
BSÖÖS i ,3 ve daha sonraki versiyon¬ 
lar. 

Ün/n kullanımı. 
* A.'B Rolf |kayma) editing sistem 
* Ses ve görüntünün: amiga grafikte' 

riyle birleştin Imesr, 
* Tan ses ve vkteo destekü mulıl- 
media ssmineıleri. 
* Başlık hazırlama 
* Prazentasyon {sunma-} 

Kullanıcılar; 

* Video hazırlıyıcılac 
* Video sanaforlan. 
* Profesyonel multimedia hazmteyıa- 
lan. 

ÖıtUlkvri - KıKTınim : 

NfT3C Tniii uy-u.cn tr 

Tam a-KL< ıış^reıiı vd CU ıvaamım hcmlrej 
! wwfl' 

Sçs VS velOti farlKjiiyınbınnıh ıram 
laHtSmniîau 

Çlttglnşli m itfnnuıp; ıfflDbi,ug&M iiılnrh 
VSEiiıırrıkuniıtıld 

-ı-'Ut-ı: pı-ari'JKşvonlirrı çn dEg ;.-- 
8çe J-j^naHanr *1 km^rks rcimc^Sû 
PA.ılnr^frr ı Hin ilam a la fır# uypjn. 

ttmliim^ç.İEÖltaiî iki krvnpöM 3Eİ5 vhm YC 
glıtfj 

KuUnnıımatı JÛm rdtin Myniuihifıı 
dtiuklar. 

Y.-Ç 'C-rıpmjf ve no çıhıUHnnnı aş lamafi: 
kıüjtmluln»ei. 

F-aımaüar «ki çavnmr müımitfi kldt 

fteÖ çwŞtYUV Çıhm ılLürak ^faılsnBEMıl ı'vtaj 
limit) 

Prales-fTonn- anatltrla uyum fiâğlar 

ViSiıS ^niLl >-atıl|irid parviklık. (iKitasI ıunk 
ûoımnaiıii ayaı^ar. 

KaılByf tflınfvfl'liîfi afçie-nı Mrfa1 

ûîtneiiBiciıtîOTkiMireal Kınam.. fö-Çl <ıw -tibw™i h^i avrı 
kûntra hL 

SECAMfcıj!ruftur«ı pAL'g ç^tırir Mükornır*! çEVnm g^e,-j 

koflar toitou Ar>ge. rn*tta Biimı -jidea 
üBlıistB tJfirprnte. hara tımdlm,*1 

cCS,iAAarkiitrn>?ı ilave wir6.u. 

V*Jec rmit^lîSiyurru için ipftt, 

&tm ica- .'MsariiH'k r^Sıhm konlmllii BQfl 
rplafr ofaıak ^nşaaimı. AflEn-saıpa* tr 

ıikift Hninifikiüjûiı 

RarkU resırrtıfi^ıa.îyınn.ı 
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çıkişmın lırHjştirfriEEİ 
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Konfor, htz ve dizayn harikası bir AMIGA sîzlere nefes kesici 

yeteneklerini burada gösterecek, bu şovu sakın kaçırmayın ! 

TA TA TA TAAAAA 

“AMIGA 

Uzun zamandan beri yeni bir 
gelişme göstermeyen, eski sis¬ 

temlerin yem modellerini üreten 

Commottore firması sonunda 
yeni seri Amcaları piyasaya 
sürdü. Aslında daha önce 
ASDÖ, 2200, 4100. 4200 ve 
4300'ün tasarımlarının yapıldığı 
haberi ve bu yem modellerin 
özellikleri Commodore'dan bildiril¬ 
mişti. Fakat beklenenlerin lersine 
4000 serisi yerine tek ter A400C mo¬ 
deli ve düğerlerinin yerine de mim 4ÛGO sa¬ 
yılabilecek sürpriz bir Amiga modeli üretildi 
ve Al 200 satışa sunuldu. Her İki makina da 
Commodûfe'un piyasadaki imajını yükselte¬ 

çsek özellik ve gelişimlere sahip. 
Hatırlarsınızfirmanın ürettiği en son ma¬ 

kina Amiga 600'dû. Gerçek bir ev bilgisaya¬ 
rı olarak lasarlanan ve bu amaçla piyasa 
Sürülen 600. Gümmodora'un oyun ve îş 

özellikle 
Amiga 4000 

pek çok yönden 
kullanıcım 
ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek 
bir makina. H&rşey 
yenilenmiş ve ek 
pek çok özellik 

getirilmiş. 

maki çalarını birbirinden ayırttoime 
yolunu seçtiğine dair ilk mesajı 
veriyordu ve yem nesil makina- 
Jann çıkmasıysa bu kanı daha da 
güçlendi. Özellikte Armga 4ÇDÇ 
pek çok yönden kullanıcını rıihB- 

yaçfenra cevap verebitecek bir 
makina. Herşey yenilenmiş ve 

ek pek çok özellik getirilmiş. İlk 
göze çarpan değişiklikter ise dış 

görünüşte. Klavye Amiga CDTV nin- 
kiyte aynı, mense ise tüm kullanıcılara 

azap veren garip mause yerine gerçekten 
makınaya uygun hızlı bir yardımcı, drive ar¬ 
tık 1.76 Aibyte diskleri lormattayabilen HD 

drive. Makina iç donanımsnagirdikçe A30M 
ite arasındaki farklar ortaya çıkmakla. İlk 

olarak SüöD'de olup 4000 da bıhunmayanlar: 
4000'in üzerinde 3000te göre daha az 

konektör var. Sahip olduklarınız sen, pare^ 
tel, ek disk sürücü ve video bağlantıları. 

SCSI porîu, 31 Khz monitör çıkışı ve com* 
posLte video çıkışı makina içinde yeralmı- 
yor. 3 i Khz çıkış almak için tM bir adaptö¬ 

re ihtiyacınız var. 
4000'e ait ek özellikİHr ise şöyle: 
CPU 6&6ÜÛ40, bu çip İntel 

80486SX çjpinin motorote mo¬ 
deli. Matematik ünitesi [FPU - 
Ftearing Point Unh) ve bellek 
yönetim ünitesi (MMU - Memory 
Management U nit} çıkartılmış du¬ 
rumda. Bunun tek sebebi ise 
makina fiyatını ucuzlatmak. He¬ 
men belirtmek İsterim makinamn 
dizaynı yapılııken gelecekle çıka¬ 
bilecek güçlü çipteî düşünülmüş 
ve GPU, board yerine ayrı bir 
slgt üzerine yerleştirilmiş bu sayede G8Ü50, 
6606Ü veya üstü bir çiş çıktığında makina 
üzerindeki çip'» çıkartıp yerine yenisini tak' 

ma imkanına sahipliniz. 

Amiga 4000' 

kendinden çt 

fazla si 
ettirmesinin ı 

tepeni tcpl 

mastntn i 

cnemii nede 

'eni geliştiril t 

AA cipset' 

sağladı 

imkanli 

1 - 68040 t Yeni AMIGA’nm kaibi. 

25 MHz hızda çalışan 

merkezi işlemci 

l - AGA Chipset; Yeni özel çıpset. 

AGA çip sel sayesinde 

urortobench 256 renkte 

çalışabiliyor. 

3* RAM Eıpansion ; 32 bit çip 
mernoıy, l6Mbyte!a 
kadar yükseltilebitiyor, 

4 - IDE Interlace : SCSI'lere güre 

ucuz olan İDE hard 

disklerin kullanılabilmesi 

için arabirim. 

5 - Fl-oppy Sürücü ; 176 Mbyte'a 
kader disketlerinizi 

kullanabileceğiniz 

yüksek kapasiteli yeni 

disk sürücü. 



Dızayıtı yapılırken 

gelecekte 

çıkabilecek 

güçlü çipier 

düşünülmüş ve 

CPU, board 

yerim ayrı bir 

slol üzerine 
Yerleştirilmiş 

Makmanın beBek desteği de güçJü. tutul¬ 
ma. 4ÛD0 içeriden 32-bllltk SIMM'lenle Ifi 

M&yte fası 2 Mbyte çip kabzaya ç^anlabıl 
fftefıfe. 0&{3fd üzerindeki bulunun jumncr 

iyesinde 3 Mbyte Çip Ram eHe etmek de 
mümkün, Aynıca. 32-bi! Zorra Ilı sfottarmm 
îıer biri S4 Mbyte Ram kontrol edebilmekse, 
4 Zorrü ili slotü sayesinde 212 Mbyte rast 

ram'a çıkmak mümkün 
Bilgisayar donan ıntg hard 

disk de dahil edilmiş. Maki- 

nay; aldığınızda 120 Mbyte 
hard diskiyle Erlikte gelmek¬ 
te Ayrıca ikinci üir hard disk 
için de yer ayrılmış. Ancak 

daha fazlası için ek kontrol 
kartına ihtiyacınız var. Hard 
drsk sürücüsü olarak da 
Seagate IDE koflanılmış. IDE 

sürücü, SCSI sürücüye göre 
daha ucuz ama üraz daha yavaş. 

Müzikle ilgilenenler için ise 4000 herhan¬ 
gi bir yenilik getirmiyor, Amiga’nm eski <ncfe 
deflûriyte he yezıkki tamamen uyum sçinde, 
6 bil ve 4 kanaJ stereo, 

Amiga 40D0m kendinden çok (azla söz 
ettirmesinin ve beğeni toplamasının en 

önemli nedeni, CPU ve tıate desteği yanı 

sıra yeni geliştirilen AA çip Setin sağladığı 
imkamnmır Bildiğiniz gibi eski Amiga’lar en 

fazla 6 biıplane gratik çizebilmekteydi. ECS 
çip Eoî'e caNfj makinalmrda de {Amigo 5ÖO 

plus. Amıga 600 ve Amiga 3000) bu sınır 
aşılamamıştı. Ancak yeni geçtirilen AA çip 
seti, maklnanıan B bitpiane yani 256 renk 
çalışmasına imkan sağlamakla. Aynca çö¬ 
zünürlük de eski çip set çözünürlüklerine 

göre oldukça gelişmiş ve Süper VGA mod- 
îarı eklenmiş, bu modlann tamamında 256 
renk, kullanmak mümkün. 

Bu yemliklere rağmen eski modian des¬ 
tekleyen programlarla herhangi bir uyum¬ 
suzluk oluşmaması için klasik Amiga gratik 
modan da yeni set israfından destekten- 

mekte, 

MOD ÇÖZÜNÜRLÜK 

Low Res 320*256 
Ldw Res Laced 320 * 1024 
Low Res No Flicker 320 i 512 
Hfgh Res 540x 256 
Hıgh Res Laced 640X 1024 
High Res No Flicker 6401512 
Süper High Res 1024x512 
Süper High Res Laced 1024 î VB24 

Makma dunariımı.r» normal Amiga'lar- 
daki Denişe ve Agnus yerine iki yens çip ek. 

tenmiş. Usa ve Alice. Bu yeni özel çıplet 
«eki Amiga chjpİDrinir, 4 fesli plut. Aööû ve 
600 içinde bulunan ECS özel çiplennm 2 
katı hızda çalışmakta, Aynca Hlçker firar 
görevini gerçekleştiren dönenim da makma 
içinde yeralmakta {Süper Amberi. Su saye¬ 
de görüntü titremesi odadan kaldınlmfş. 
Spriie sayısı da eski Amlga'lara göre art¬ 
mış, arrtk S yerine 64 sprite'mız var, 

işte Amiga 40üD. rrtakîaa pekçok açıtian 
mükemmel. Bilgisayar teknolojisinin gelirdi- 
ği yeniliklerin pek çoğu donanıma dahil 
edilmiş. Yerdığ: imkanlara oranla Fiyatı da 
makul düzeyde. (Amerika fiyatı 3600$). Ye¬ 
ni çip seli destekleyen programlar tfc maki- 

na ile birlikte piyasaya sürülmeye başlandı, 
Hatta AMİGA tarifimin en iyi ve köklü prog¬ 
ramı olan Oeîune Palm. AA çip seti destek¬ 
leyen DP 4,5'ih müjdesini m verebiliriz. Es¬ 
ki program arşivi güçlü otenlar İçin uyum¬ 
suzluk bir süre için problem olabilir. Ama bu 
sonun otsa bite yeni yaöfiîitarlakısa sürede 
gideriteoeği ortada. Bakalım Amiga'nm ge- 
îeoeğl nasıl değişecek, 

TOLGA KAHRAMAN 

PİNK COMPUTER ELEKTRONİK'DE 
HER ŞEY ÇOK FARKLI.,. 

Amiga Oyun; SOOüTL - G-64 Oyun: 20ÜGTL 

PC Oyun: 4O0ÛTİI 

* Oyun, eğitim ve rş programları arşivinde oldukça fddtetı olan 

Piıik Computer ’de tüm programlar garantili ve çok çok ucuz’ 

* Kafsteryarmzda arkadaşları nızte çayınızı yudumlayıp sohbet 

od piken âparişleriniz tıaztrohır... 

* Hiçbir yerde bulasayacağımzen son yenilikleri Pınk'rte gö¬ 

rüp çok ucuza sahip olflblhrsrnrz... 

* Kullan ılmrş bHgisayarlarınrzı en uygun fiyata al iyor veya ista- 

dığşiiiz bir başka bilgisayarla değiştiriyoruz... 

* Arızalanan ahazEarmızın amasını tespit etteFök ücretini be¬ 

lirtiyor eğer isterseniz garantili olarak tamirini yapıyoruz,,, 

* Pir - Computar'de sizinle ilgitenifdiğüıi hissedip,şom ve so- 

runlarızın çözümlendiğini göreceksiniz,... 

Toptan şajsştmııvardı r... Pazar günleri açığız.,. 

PİNK COMPUTER ELEKTRONİK 
Neşet Ömer sok. No:10/22 Kadıköy İş Merkezi (alt kat) 

Postane arkası Kadıköy-lstanbui Tei:338 77 20 

GRAND-04 COMPUTER DEN 
MEGA KAMPANYA,,. 

TANSİYON İLACINIZ YANINIZDA OLSUN 
ÇÜNKÜ ŞOK GEÇİRECEKSİNİZ! 
REKLAM OLSUN DİYE REKLAM YAPANLARI 
KINIYORUZ VE EKLİYORUZ.. 

dr İlk bize gelin fiyatları görün sonradan kafs elseak duvar ara¬ 

madın.,, 

o İşle olay t iyotlarımızdan bazı lan, Terab sizin... 

o Mükemmel Amiga-SüO oyun arşivimiz 2000TL karşılığında 

hizmetinizde,.. 
o Piyasada C-64'ü öldürmeye çatışan katil fiımatera rest çeki¬ 

yor ve G-64 oy unlarım SOMTUdBn sîzlere sunuyoruz... 

o PC Biigiseyartefimzı aldınız ama oyunları çok pahalı. İşte 

çözüm. PC oyun kaydı MüOTL... 
o Yine hizmet bizden. Oyun kaydı Pazartesi ve Çarşamba 

günleri %5Q indirimi.. 
o Ayrıca İlk- Orta- Lise ÖSS ve ÖYS Eğilim Setleri, Joystick- 

ler. Disketler, Disket Kululan, Mouse'lar vs.. Aklınıza gelen lüm 

yan ürünler Şok Ryatiarlâ... 
O Tamir Servisimiz Titiz çalışîfialanylahizmetsmzdö.. 

O APS Posta Debisi ile şehir dişrnanyun gönderilif... 

GRAND 64 COMPUTER 
Rıhtım cad, He:8 Moda 57 Fuarı 

Yeni iskele Karşısı Kadıköy.'İstanbul. Tel:3431640 



Merhaba. 
Yepyeni bir dergiye ve Ad! Servisle hezeldiniz. Çoğunuzun far- 

kattığı gite (I) ne askı deflerimiz, ne "Dürt Köşe" nâ da "Okur Mafe- 
tupran" artık yok. Yeni dergiye geçerken Dört Köşe'yi cebren ve iıile 
ite Celalin elinden alıp adını'Adi Servis"e çevirdim.Bundan sonra 
bu köşede Amiga ile ilgili bütün sorunlarınıza çara bulacağız PPa- 

gs'dsn ScuipMD'ye. assemblerdan Cye, DMAdan Rlilter Nasty'ye 
kadar her türlü konuda sorunlarınıza bu köşede cevap bulabilirsiniz. 
Hakkında çofc soru sorulan ve az bilıindiğine kanaat gelinimiz fa 
nuiarda t>;r iki sayılık küçük koşalar açarak size yardımcı olmaya 

Boot Almak m demektir. Booter ne işe yarar ? 

ş$tçuk btmoğtu 

&oot sim ek Amiga'nm açıldıktan sonra program kullanabilir bale 
gofmesi için bazı âdresfeiin düzenlenmesi ve disketin okunması 
olayı diya nitelendirilebilir (BootBtock yazısını, okudun mu?). Nor¬ 
malde (KSt.2 ve 1,3' del Amiga ezlenal dnıtetefa takılan disketler- 
den hra? edemez, E.üternal bir drive dan boot edebilmek için Ami- 
ga’nın giıîş/çıkış izlemlerinı kontrol eden CIA çipinin ayaklından 

bazıları bağlanır. Bu işr yapan donanım parçasınabeoterdeni-ir. 

tyun programlarında grafikle* ve sesler rsası yapılıyor ? 
Hazır programlarla yapılıyorsa bunrarı programlanmda nasıl kulla¬ 
nabilirim ? 

M Yûks&f 

Bu İki sorunun cevabi en az birkaç dergiy- doldurur. Bu yüzden 
biraz yüzeysel cevap vermek durumundayım. AmıgaÜa grafikler 

için %90 Deluxe Paint kullan iliyse Bu programın verdiği çıktılar ya 
direkt olarak JFF formunoa ya da Eaw olarak programlarda kullanı¬ 
lıyor. Sesler ise sound sampier'rar ve müzik programları aradığı ite 
çatmıyor Bu programlar PnaTracker, SaundMon, TFMX, Futuro 

İComposer g?te oldukça fazla çeşitte. Bunların her birinin yaptığı mü¬ 
zikleri çalmak için özet replay mimleri var Kendi programınızda 

»rnlan çaldırmakiçin bu rutinleri okrayıp kültanryorsunuz 

Her konuda dedim ama doğrusu ‘oyun dışında her konuda' ola¬ 
caktı. Bu köşeyi açmamızın amacı 'Street Fightez II geldi mı abü T 

öiye kapımıza dayanananlara değil Amiga'nm oyun dışında.da kul¬ 
lanıldığım bilen ve uu uğraşında sorunlarla karşılaşan kullanımlara 
yardım.7jgUa^qıacırmz oyun dergisi olmak değil. Amiga'nm teknik 
yan lamı ı dalaman, hfir~-‘u",ri"J*-,-“—: *-■* T-t;: lj- 

konusunria yardım ■steye-nier de Can'öan destek bulabilirler 
Ayrıca "Nasri okuyor da -Ih sayıda okur rnşklubu- cBvaplay a tu liy ör¬ 

sün "" ütu □'irip rr-ivuz kalmamak 8ŞW5aFıa! önceden cevapl&ya- 
madığinsiz32Kg. meklüfcMKsıhdanşanslımektupları seçlîm. 

Neyse şimdi w Acil Servis vakalarına tur göz atalım 

Mûrkbench 2.D Amigo 500 ve 2QD0’lerde Kullanılabiliyof mu ? Bu 

programı nasıl elde edip kullanabilirim ? 
Selçuk İsiamûğlu 

1Mb halızast olan bir ASOD'de bu işi yapmak mümkün. Bu <şi ya¬ 

pan programın adı ise Zkick (Delaylı bilgi İçin Veda) Hallaç'm gele 
cek sayıdaki Zkick Lkîck ile KlCKSTAFİt 2 0 adlı maksisini okuma¬ 
lısınız). Bir PD otan bu programı dergimizden lermn edeüilirsânsz. 
ASOÛ'ü olup la Kickstart 2,0 kullanamayanlara bâr müjdem daha 
var, böyle software olarak yüklediğiniz kreksian ile bilgisayarınız 
hem WB2 Ü kullanabilir hale geliyor hem de A5D0+ ın çıkardığı so¬ 
ruman çıkarmıyot Yalnız bu konuda İki sorun var. Birincisi 1Mb 

tbipmem olan Fatter Agnus sahibi makinalarda resetöeyînoe Kicks- 
tart gkEyor, Bu sadece ktcketaıt 1,3ün bir sorunu. Ifcr ikinci sorun 

ise hat?za yetersizliği K2.0 çalıştırıldıktan sonra 1Mb dır ASOG'de 
30QK hafıza kalıyor. Hakanız eğor içerden takılan hafıza ise 2Mb 
bile alsa aynı sorunla kaışı karşıya kalıyorsunuz. ÂU sorunu çöz¬ 
mek için şu anda ter program yazıyorum samrım aBdeceğim 

Amiğa'riın BizrriTaı fazla ne kadar arttırabilirim ve maliyeti ne 
afur 7 

Ali Yüksel 

He? şeyden önce hangi Amiga'dan söz ediyorsunuz ? Şu anda 
piyasada sekiz çeşit Amiga var ve her binnm ftzlarıdıncıfan değişik 
fiyatla. Daha çok kişiye hitap esmek amacıyla ASOO'den bahsede¬ 
ceğim. Hızı ye heiiarmcrvyîjk$ek:.ığı ile ünlü olarıGVP geçeğimiz yaz 
ıüya gibi bir kart çıkart!' Dış görünüş olarak tamamen eski ÜVP 
tıanddiskleri ile ayrı gfan bu kartın tek bir Şarkı var üzerinde 4üMbz 
yazıyor. Evet bu bir Hdı-Accelerator kartı. AâOOönüzün tamı tamına 

Oyun iBMnz'e çıkadıyor Söylenildiğine göra daha önce çıkarı itan büttin 

accderatör lârdâfl ç&k dah^fetun Wr teknik ile üretilmiş. HDriın ya¬ 
pında kari üzerinden SMB'a kadar hafıza eklemesi yapabiliyorsu¬ 

nuz hem de 32 bittik hûîi hafızalar^ Tabii ki -bd k^dar özellik az bir 
fiyata mai olmuyor. 

Samrım bu kadar cevap yeler. Gelecek mektuptanız için şu 
uyarımı iütten d&'kale alm. biz burada size yardım için bulunuyoruz, 
eğ?er siz de yardım etmemizi isliyorsanız K!ren sûîununuzu müm¬ 
kün olduğu kadar açı kalarak teldir- n. Ayrıca bize kulland^m-z ba¬ 
sayan ve ek bfirlraleriri de aridirin w size tam olarak yardımcı olabı ■ 
telim. 

Adraslmiz: 

AMIGA DERGİSİ 
Acil Servis 

PKjAI 61311 
Bahariye / İSTANBUL 

Yeni mektuplar ve yani sorunlar mı zı HEMEN beklsyorum , 

Şunu sakın unutmayın bilgisayar dünyasında h*ç bir sorun yeter 
kadar güçtü aatlayıcılarla çözülemeyecek kadar zor değildir, Görüş 

nıjek üzere. 

KIVILCIM HİNDİSTAN 

M 



ANOSi 
işte yeni bir köşe da*ıa.. Bu kölede siz- 

İare işinize yarayacak küçük mimler vere¬ 
ceğiz. Ama yalnızca kemi kefam-ıiffaktlorl 
yapacağımızı sanmaym; sterden gelen 
mektupları da hiçbir elki adlında kalmadan 
derlendireceğiz, Diğer bir uygulamamız 

►se. Armış ile itgıll sonıntarifimla yardımcı 
almaya çaiışmaktır. 

Ar d?, İle İlgili dar lürlü sorunlarınızı bu 
koşaya yazmalısınız. 

Mektuplarınızı: 

lMIGA DERGİSİ 
P K.: 41 fiil 

Bahariye - İSI 

adresine bekliyoruz... 
İlk olarak siziere Gel 7irw isimli bir prog¬ 

ram yermek istiyorum. Program, ö(i prose¬ 
dürden oluşmaktadır. Programımız özellikla 

Batlery Baoked Up {pil destekli) saati olan- 
lan oklukça memnun edecektir, 

Süreli oyunfajda kullanmak içirt mükem¬ 

mel ter rutin, 
Prosedürlerden ilki, ,OATEJ İsmini taşı¬ 

maktadır. Bu prosedür, dos.kbrary nin Da- 
leStamp torıksiyonunu kullanarak tarihi öğ¬ 
renir. 

Dga.libraıy'nln DateStamp fonksiyonu: 
DateStamp, zamanı gösteren üç idng- 

wDfcfün başlangıç vek1örüniı bulmaya ya¬ 

rar, Fonksiyon, 
DaieSfâmp(y); 

topmatıyla çakrşiM# gösienien V adresine, 
yukarıda bahsettiğim vektör alılır Bu vek¬ 
törden başlayan ûç kmgwprd'ün ilkinde 
günlerin sayısını, İkincisinde a günün kaç 
dakikasının harcandığın, üçüncüsünde ise 
o dakikanın içinden kaç Höt harcandığını 
gösterir, Tıck: saniyenin ellide birim göste¬ 

rir. Program dökümü 14. şayiada verilmiştir. 

AMOS İlkyardım 

Bu köşede Amûs İle ılgilr bana ulaştıra¬ 
cağınız sorunlarınızı çözümlemeye çalışa¬ 
cağım. Bu İlk bölümde eiîmdfl henüz mek¬ 
tuptan nız olmadığı ipm çevremdeki kişiler¬ 
den bana ulaşan sorulan cevaplamak isti¬ 
yorum. 

Amos /ip y^pğrm propram- 

'arjma nasıl müzik eMayetiiRrim ? {Not: 
FtgTraçker kulla r? t yorum, ) 
B J ı'M İP Pralrackflr kullanarak yaptı¬ 
ğınız müzikleri öncelikle Amos pr-ogram dis¬ 
kinizin içinde bulabileceğiniz converter (çs- 

S # 
rnsr sloh rew 

W 
i- 1 

Si 

/erdıs 

izin d 

(pıîilz programı b 
o kendi yaratıcıhı 

iraz g,elj 
ğmızı kt 

ışı irerek yukarıda gere 
lilanıp çok daha güzeli 

ugıınuz saati yaptım, 
iri yapmanız mümkün. 

w Sprite'lar..Yalnızca Bark 1 

Spnte veya Bob tanımlamaları. 
^ loon'lan,,..Yalnızca Bank 2 

İcar tanımlamaları 
** Müzik..Yâlrazca Bank 3 

Müzik dataS'- 
«■ Amal Dalası.. Yalnızca Bank 4 

Amal daialan 
■a Sample'lar...... Herhangi bin o labllıt 

Ömoklsritniş ses üalalan 
■* Menü Datesı.. .Herhangi biri alabilir 

Menü tanımlamalan. 
p3 Chip Woriı.Herhangi biri olabilir 

Geçici CNp Mem diaları. 
w Chip Dala.Herhangi bin ol'abili r 

Kalım Chip Mem öalalan 
«■ Fası Wcrk.Herhangi biri d&\ÎT 

Geçici Fast Mem daialan 
s* Fast Dala.Herhangi bin olabilir 

Kalıcı Fast Mem balaları 

Bu arada eklemek istediğim bir nükte 
daha var. Eğer Trackef tipi programlarla 
(NûlseTracker, SouncfFracker. ProTfacker 
gibi} Amos programlarınız içir müzik yapı¬ 
yorsanız. Tra&er efektlerinden mümkün ol¬ 

duğu kadar kaçınmalısınız. 
Şimdi hemen "Hoppalaa, bu da nereoen 

çıktı i" demeyin. Amos, Tracker elekr terinin 
içine sı... Ûhm. evet, nerede kalmıştık? Ya¬ 

nı sözün ki5a5i,"CM etekli dışıntta efeki kul' 
lanmeym, Veya Amos Professjona! kulların. 

__ İki août 32'şeı r&nkiih ek¬ 
ran açrp Duat-Playfield yapmak istedim. ta¬ 
ksi hala mesajı a/drm, nıprrr? 
■2^91 Dual'Playhaîd kavramı için 

kısaca, bmno akrebin Û numaralı rengi üze¬ 
rinden ikinci ekranın görünmesi diyebilirim 
sanıyorum. Sorunun cevabına gel ince, so¬ 
ruyu soran arkadaş 5'er bitplane'iik iki ekra¬ 

nı dual-playfield yapmak istemiş {Toplam 

lObrtptanej. 
Oysa dual-playfield yapabileceğiniz top¬ 

lam bitpiane^ayısıfi'Y1 geçemez, 
Brtplane Bayılan: 
1 > 3-3 (Yalnızca LowRes'de) 
2> 3-2 (Yâlnızca. LtımRas'deJ 
3> 2-2 
4> 2-1 
S> 1-1 

ulatılır... 
Bu 5 Kombinasyondan başka kombinas¬ 

yon kullanamazsınız, Eee, gülü seven dike¬ 

nine katlanır. 

Diğer Ignksiyon olan TIMES iser yine 
dos.lliM'ary'yi kullanarak saati öğrenir 

Her iki fonksiyon da çalıştıktan sonra ilk 
olarak dos-iıtoy'den saai? ve lanhı öğre¬ 
nirler. Daha sonra verilen kullanıma uygun 

fprmata çevirirler. Sız bu komutların çıkışla¬ 
rını Param$ fonksiyonu iie alıp kullanabilir¬ 
siniz. Eğer ParamŞ fonksiyonunu tklmıyor- 
samz, Amos'un kitafispida prosedürler ile il¬ 
gili bölüme bakmanızı tavsiye ederim. 

vlrici} program He Amcs'un kendi müzik fpr- 
maiırta çevirmeniz gerekiyor, Çevirdiğiniz 
müziği çaldırmanın en kolay yolu İçe, 3 nu¬ 
marası dala banfc' na yüklemek ve "Music 1" 
komutunu vermektir. "Neden 3 numaralı 

bank T dtye soracak olursanız. Amosda 
belli bankların belli görevleri vardır ve o gö¬ 

revleri başka banklara yaptıramazsınız (en 
azından uğraşmanız gerekir). Aklıma gel¬ 
mişken size öu bankları vermek istiyorum... 

Bu aylık sadece kı soruna değinebildim: 
fatal üzülmeyin, çünkü önümüzde daha 
birçok sayı ve bütün sayılara yelecek kadar 

sorun var 
Amos ila ilgili her türlü sorunlarınızı bu 

köşeye yıcetoİrsînLz. Cevapsız kalmayaca¬ 
ğına da emin ofabiürslnlz. Önümüzdeki aya 
görüşmek üzere... 

VOLKAN UÇMAK 
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AMIGA 600 İÇİN 

HARDDİSK 

* \U \ 
DMA 

AMFGASmPLUS kin 
/ MB CMP RAM 

İ\ÎI>İ l'l KsVLı İMİI \ < OK Kİ NK y 
I* \11 \ < OK \MM\s\n\ k \ 1(1 Sİ 

SÖMESTRE TATİLİNİZDE 
EM ÖĞRENİN. HEM EĞLENİN 

ı •1 il jj 
pTE 

&TDK 
R ARADA HEPSİ TÜRKÇE 

AİÎIOAPELEK, TOMBALA 
KİZMAfiŞADE-R rcMTRÛM&ftl 

BAYİNİZDE SADECE 60.000 TL 

AYRICA 

TÜRKİYE COĞRAFYASI 
SİMDİ TÜM BAYİLERDE 60.000 TL 

r KIRMIZI, MAVİ, 1 

YEŞİL, BEYAZ renk 
ve 5 adetlik kutularda 

KULLANICILARINA SUNULUYOR 

BAYİLİK İÇİN ARAYINIZ 

ıınim 
HOME COMPUTER SHOP NmS i 
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Bilindiği gibi Amiga, FC'ier gibi, boot 
eden bir makina. Boot etmek, Kısaca aletin 
diskten belh bir programı okuyup Dos'a çık¬ 
masa olarak nitelendirilebilir. Bu olay 
PC'fertfe böy+edir Yani disketten bir dos fi 
le'ir (Command.com gibi) okunur ve bundan 
sonra Dos sferanıriâ* PC Shell veya Cli'ına 
çıkıklı Her ne kadar Amigoda Dos sistemi 

disket Özerinde değil de föckstan üzerinde 
olsa da sistemin bool etmesi gerekir Eşte 
bo noktada Amiga PC!den ayrılı t 

Diskel tak ildi gmdaAmiga İle önce Track- 
Disk <le boolbloğu okur Bu iK'lık kışıma 
bootbicok adının vörilme&i Dos'u baştelan 
kısa programın burada bulunmasından, kay- 
ıtaklafltr. Eğer araştırırsanız piyasadaki bü¬ 
tün üo&tblock’larda [bazı oyun ve demolar 
dışında) li küçük rutine rastlarsınız, 

Bu rutinin yaptığı ış Dos teöent struc- 
tureinı Rûm'dan alıp kutlanılır hale getir¬ 

mektir Bu yapıldığı zaman Hk ünce varsa 
System-Contıguratİan yükteni-, renkler, 
mause hızırpoircler gibi ayarlamaca? yapılır 

Daha sonra Clı penceresi açılır Cl task'i 

çalıştı nlılr, son olarak la Starftıp’S«îusnc& 
yüklenip gerekli dosyalara ulaşılır. 

Piyasada bulunan boot ulilliytef, bcol mi¬ 
ralar hep aynı mani ıkla çalışır Hk 
önoe yapması gereken 
[bir menü gösterir veya scroU 
tesri geçril) dafıa sonra da 
Dos'a çıkar 

Manca anlattığım 

rutin yaklaşık 20 
byte uzunluğun¬ 
da. Bu da bize 
iK'öan biraz 
datıa az 

(1000 Hyîe) 
kadar bir yer bırakır 
Normal Dos programdan için çok 

küçük say itebilecek, bu iK'da bo&iblockTan 
oldukça iyi şeyler yapabiliriz. Zira bu TK 
içindeki programın çalışması disk takılır ta¬ 
kılmaz olmakta. Bu da bize er. aşaûı bir 5$n 
zaman kazandırmakla (virüs programlama 
da öytej. Ayrıca buradan Dos kullanmayan 
programın (X-Copy gibi) çok çok kısa ze- 
mwda TracK Disk device kuşanarak yükle¬ 
mek mümkün olur. İsterseniz kendi hazırla¬ 
dığım bir diskten örnek vereyim, Bu, piya¬ 
sada kolayca bulabileceğiniz Keip Disk ad i 
utilfty disketi. Bu cEiskin an- büyük âzeltiği İş¬ 
leğe bağlı olarak, direkt boolblocktan X- 

Ccpy'yı yükleyebilmeğiydi Dos ekrânmm 

nm çalışan har hangi bir 
disketinin (İk teack Mri kapısını 
tıklattığımızda İçeriden bootblock 
kısaca “öbhö öhhö" diyecektir. 

Çünkü o mutlaka oradadır, 
islerseniz bir silmeyi deneyin. 

Programınız anında size küser ve 
de çatışmaz. İçeri girmeden önce 
isterseniz sizi Boci ite bir tantstt- 
ratm. Adettendir .. 

gelmesi + tastan X-Copyteln yüklenmesi 
yaklaşık 14 saniye alıyordu, Ben X-Copy'yi 
bociblock'lan yüklenir hate gerilince bu sü¬ 
re 4 saniyeye indi. 

Bu saçıda küçük bir uygulama, küçük 
ama yararlı. Bootblûcfctan bu tür birçok şey 
yapmaya imkan var. Tek ihtiyacınız o&an bi¬ 
raz bilgi ve yaratıcılık. Tabii kİ ilk ünce 

bmsblock yapısını tMİmakie yarar var, 

Bootblûck disket taKıktjğmdaÇip Bern'in 
nerhangibi? yen ne yüklenir. Bu adres her 

rrakirsa ügin -değişebilir, bu yüzden bocl- 
blockıa sabit adreslerle çalışanıyız. Diğer 

bir programlama şekli otan relo- 

catable (yeniden yer¬ 
leştirilebilir} 

programlamada 
ise program yük¬ 

lendiğinde, haka¬ 
nın neresin# yükten- 

dsyse oraya göre ken¬ 
dini ayarlar, Fakat bu 

da bootblockta işe yara¬ 

maz. zira lxı şekilde ancak 
DOS bin programı yükleyebi¬ 

lir, tnackdisk değil. Geriye sa¬ 
dece iki yol kalıyor, ya tK küçük 

bir rutinle boet'u hafızanın ballı bir yarine 
yerleştireceğiz ya ila Pc re&aiive programla¬ 
yacağız. ilk yöntem her ne kadar oldukça 

sık kullanılsa da pek pratik değil,zira zaten 
dar olan boüt'Li bir ıfe yerleştiriri rutinle da¬ 
ha da daraltmaya gerek yok. ikinci yöntem¬ 
le programladığınızda ısa hem programınız 
kısa ve hızlı olur ham de hafızanın; neresine 
yüklenirse yüklensin, çalışır Daha önce de 
söylediğim gibi boolblock sayesinde bir -çok 

iyi iş yapılabilir. Kolayca anlamanız ve ken¬ 
di rutinlerinizi yazabilmeniz için oldukça ba¬ 

sit bir bMîblMk'ian başlıyoruz 

mayan bir kontrol rutini yü¬ 
zünden Arraga boot edildiğin¬ 
de bazen ekran NTSC açılır 

_ Bunu gidermek için aleti re- 

"sefemeniz yeterledir. Bizim burda 
anlatacağımız program bunu sizin için 

otomatik e tarak yapar, ham de ne staıtup- 
seguenoa'de ne de diskette yer 
kaplamaz, b&olblock'a ilişiverh 

Program iki ana ödlümden olu- 
şLtyor. Ilkı, ekppı NTSC açılıp Wk 
açılmadığım kontrol eden, eğer öyle (H 
açıklıyla tekrar resel eden rutin, 
İkincisi asa daha önce bahsettiğim B 
Dûs'a çıkı s programı. ■ 

Eğer bir az assar-bier bilginiz varsa ■ 
programı kolayca anlayabilirsiniz, Fa- ■ 
kat bu booEblocK'u instaM etmek için J 
bazı şeyler yapmanız gerekir; 

MasterSeka kutlanarak programı ya¬ 
zın, assamble edinr hata yoksa T boci' 
yazıp return'e basın ve mstall edeceği¬ 
niz disketi drive a linin ve şunları yazın. 

WS <Return> 
Boot <Fteturn> 
0 <Retum> 
2 <Retum> 

Boylere bootbbck hazflaranış ol¬ 
du. Bu örnek program üzerinde 
uğraşacak, başka şeyler de yapabilirsi¬ 
niz [değişik renk ile boot ettirmek gibi). 

Gelecek sayılarda biraz daha uzun 

ve ciddi işlerle uğraşmalı üzere. 

muciti Hindistan 

■Rai Booter 
findresidant: : Equ -$60 m 
doio: Equ -$1cB 
booh 
dc.iı ’DOS’.Ö 
dcJ D :<»Burast sonradan 

dcJ SM ; Seka taratindan De^g 

Start: 

Mora.! 4,w,aB ^Biec Etese Panter 
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Beq Bmi Et 
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İlk disketimiz ne yazık ki ilk sayımızın ka¬ 
pağına yapışık deşil Aslında lamam en ana 
hazırlanın iştik fakat, bazı aksaklıklar ve ge- 
aşmelef der ne kadar teze çeşitti dersler ver' 
diyse de (taşaktaki dtsK&tsn kapakta olama¬ 
masına yol açtı. Ama varsın kapakta olma¬ 
sın biz isteyenlere bu diskeli bir gün içinde 

gönderiye UZ, Ayrıca, isterseniz derginize 
abone oburken sürekli döketie birlikle aia- 
cağtmzı belirtebiliyor ve hem dergi hem de 
dikkat ücretinden tasarruf edebiliyorsunuz. 

İÇERİDE NE VAR? 
Her sayıda sizler için özet hazırla nmı ş tu r 

disk dolusu çeşitli programlar var tabii. Bu 
programların arasında oyunlar, çeşitli uti- 
lily'ler ve kullanışlı programlar var. 0u prog¬ 
ramların tamamı PD (Public Domaint, yani 

tamamen yasal. Bu lür programlar, prog¬ 
ramcılar taralından kullan ıcıfara dağıtılması 
amacıyla yazılır ve firmalar ise sadece 
masraflarım talep edflbilırtar. Bu da demek 

akıyor ki, sız asımda pasla, diskal ve diğer 
tüm masraflarımın karşıladığınızda PD 
programlar size ücretsiz olarak gönderiri- 
yor. Eğer Ou programlardan biri veya birka¬ 

çı erinizde varsa, açıklamaları size yardımcı 
olacaktır. Eğer yoksa, ne duruyorsunuz? 

Hemen Sipariş edin 

Manyetik Paket'in ilkinde drive ımiatayık. 
tam yedi nefis program var. 

1 VİRÜS CHECKERV 6.13 
2 V1EW 80 
3 DCOPY2.Ö 
A YAWN 
5 AMOEBA 

6 0OOTK4.H 
7 TURBO İMPLODER 4.0 

MP'de elimizden g&kjeğmoe hepinizin 

kulıanrm af&nırtâ yönelik programlar ve eğ¬ 
lenceli oyunlara yer vereceğiz. Onun için il¬ 
gi atanınıza giren program türlerini twze ya¬ 
zın. mektubunuzun sonuna adresinizi de 
eklemeyi unutmayın Yalnız unutmayın bu¬ 
rada sadece PO programlar yer alabilir. 

MP2Y|b isse... Bekleyin ve görünl 

ma 
Virüslerin haberimz yokken slsjeme gir¬ 

mesini engellemek için ya bu programı kul¬ 
lanmalısı pırız, ya da VlrusZ'nln herhangi bir 
versiyonunu. Hu program daha çok hoşu¬ 
muza gilitğı >çin dergide bunu yayınlıyoruz. 

Programı kullanmak için tek yapmanız 
gereken şey, bilgisayarınızda çalışmaya 
başlamadan önce bu programı çalıştırmak, 
pîogram ilk olarak belleği tarayıp, yuvalan¬ 

mış tur virüsün varlığım kontrol eder, daha 
sonra da takılan her disketin stratejik, dos¬ 
yalarını ve sektörlerini vhüs kodlarıyla karşı * 

taştınc Yaklaşık 100-150 virüsü tanıyabildiği 
için virüsler programımızın eEraten pek kur¬ 

tulamaz. Eğer yeni tur virüs bilgisayarınızda 
yuvalanmaya karar venree, program bellek¬ 
te ganp bir şeyler olmakla olduğunu size 
iletecektir. 

Eğer tekliğimi disketin boci bloğu (0. 
sektörü} standartlardan ya da bilinen virüs¬ 

lerden farklıysa üç ihtimalle karşı karşryası¬ 
nızda 

a. Yeni bir virüsünüz olmuştur. 
b. Bir oyun diskinin özeI boot bloğuyla 

karşıkarşıyasıflızdif 
c. Özel İşlemleri disket boot edilmeden 

yapmaya yarayan bir program (genel adıyla 

boot uiilityl vardır. 
BüyJa tkr durumda, virüs katilimiz yapıla¬ 

cak işlem in seçimini size bırakacaktır 
Hemovç Buot bloğunu siler ve yerine 

pandan YVombönch boot bloğunu yazar. 

Ignore: Standart bir boüt blokla karşı 
karşıyaymışgibi norma! işletime geri döner. 

Dısplay: Boci bloğun içeriğini gösterir 
Learn Boot bloğun içeriğini zararsız 

boaıbloklar listesine ekler, 
flemove işlemini, ne yaptığınızdan amin 

olmadan asla kullanmayın. Eğer özel yükle¬ 
yicisi olan bat diskete Remuı/e derseniz, bir 
daha o disketi kullanamazsınız, 

Ignore işlemi o sırada t^r zarar vermez, 
günkü Wörkbench'deykflfi boot btak asla 

okunmaz ve çalıştırılmaz. Ama uzun vadi¬ 
de tooaî bloklarda kalmış asabilecek b=r vh 

tös, diğer dıskelterinize mutlaka zarar vere- 
oektır Eğer Ignore deüiğimz dlskeü süıücii- 
den çıkartıp geri takansanız, aynı mesajla 

karşılaşırsınız 
Öisplay komutunu verirseniz, boot bloğu- 

nun içeriği ekrana yazılı? Genelde ne oldu 
ğpnu aniayaîiayaeağmı karaMırterte karşı¬ 
laşırsınız, ama bazen özıf bir boot bloğun 
sizi, kendisini silmemeniz İçin uyaran me¬ 

sajlarla, ya da bir öoot utlkty'mn menü «&- 
manlanyla karşılaşabilirsiniz. Kısara, boat'u 

silmedin önoe sçeriği nakkında sizi Mgiten- 

dinebilir. 
taam dediğinizde ise o boot blok, zarar¬ 

sız olarak nitelendirilmekle kalmaz, boot 
bloğun içeriği de öğrenilir. Böytece disketi 
çıkartıp gen laktiğinizde boot tarımmış gibi 
işlem yapılacaktır 

Oyunların özel boot flokları tanımak'için 
bir yöntem önereyim size: İlk olarak öne- 
re’u seçin. Daha sonra workbenchFde dis¬ 
kin ikonunun üzerinde İki kıra sol tuşa ba¬ 
sın, Eğer JNoi A Dos Disk* mesajıyla karşı¬ 
laşansanız. bool'tâ yer alan program almaz¬ 
sa bu disk çalışamaz 

Programın (ASÛO'ler <çin) tık bur menüsü 
var. Bu menünün ^imânları ise Şu işlere 
yarıyorlar: 

Link Fite Bear, islediğiniz bir diskle ya 
da direetery'de yer atan programlar, dosya¬ 
lara bulaşan vlrösiero karşı tajnlral edilir. 
Sıkıştı nlmış dosyalarda işe yaramaz. 

Sran Memory Bellek, herhangi bir virüs 
enfeksiyonuna karşı, kontrol edilir 

Saddam Damage Sesn: Şeddem virüsü 
disklerinizden çıktıysa, büyük btr İhtimalle 

garip garip yerlere 'IRAK’ da yasmışsın Eki 
seçeneği kullandığımzda tüm disk taranır, 
vı IRAK yazan yerlere orijinal değerleri geri 

yazılır Bcytece ölen Saddam, dosyalarınızı 
da birlikte götüremez, 

Save Corffg: Leam İte öğrendiniz lüm 
boot bloklar bir dosyaya (S: ditectory'sinöe 
VCBrain) yazılır. Beylece programı başka 
bir gün çalıştırdığınızda bile zararsız boot 

blok üstesi hatırlanacaktır 
Ulutmayın, hu program, siz çalışırken 

takılan disketlerde bulunabilecek virüsten 
yakatamak için yazılmışta Şüphelendiğiniz 
disketieri kontrol etete İşini ise bu işin uz¬ 
manı otan BootX'e bırakmalısınız 

MPTfi^p 
Diskimizde yer alan dökümanlan oku¬ 

mak için dalıa iyi programınız yoksa (ki ben 
olabileceğinden pek emin değilimi, bu 
programdan yararlanmanızı öneririm. Her 
şeyden önce, PavreFPgckgr'la sıkıştıntmış 

dosyalan bite okumanızı sağlıyor programı¬ 
mız. Bu sayede düküm anlara diskte ayırdı- 

ğımızyer normalin yarısından bite az olabi¬ 
liyor. Bunun yanında programın on ayrı do¬ 

kümanı aynı anda hafızasında tutma, va 
gerektiği snda bu dökümaniardan birini 
gösterme gibi hoş yetenekten de var. Eğer 
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çalışmaya başladığında rag.li-brary'yı te' 

diredory'sjnös bulursa, yüklenecek tiİökü- 
manları seçmek çocuk oyuncağı, Başka 
disklerde yar asan döküman-tarı okumak için 

sadece diski değiştirin, ve 'DFO:' yazan ye¬ 
re gidip sal mouse luşurta basım. Disketin 
İçerdi listelenecektir. 

Söylediğim gibi, program powerpaöîar'ja 

srkıgtın|mı$ bir dosyayla karşılaşırsa, gös- 
termeden önce dosyayı açacaktır, Daha 
sonra dosyayı uzun haliyle istediğiniz yere 
kaydedebilirsiniz (Pideci menüsünde buışl 
yapmamızı sağlayacak tüm gerekil komutlar 
var). 

Yem bir döküman yüklemek içm, ekranın 
sol üst köşesinde yer alan sayımdan turun¬ 
cu olanlarından birinin üzennde iki Kere sol 
mouse tuşuna basın,, ya da B' düğmesinin 
üzerinde bir tete sol tuşa basın. B'ye klik- 
lediğinlzde, o anda yüklenmiş dökûmanla- 
nn listesini görebilirsiniz. Bu li&lede yer 
alan bir dokümanı görmek için, o döküma- 
nm satırında sol luşu iliklemeniz yeleridir. 

Program, istekseniz dokümanda yer alan 
ANSI kodlarını (doküman TYPE edilirse ek¬ 

rana basılacak karakterlerin rengim, satirini 
vb. ayarlayan korttan yani t dönü mandarı çı¬ 

karabilir. Bu sayede okunabilir bir döküman 
kakrgeriye, İstersenizdökümanda bulunan 
ASCII olmayan ya da yazıcıya yol onama¬ 
yan karakterlerin gösterilmesini sağiayabi- 

lirsiniz, Gösterilmeyen karakterlerin yerine 

‘X1, " ya da 1 baEbrabliirstnSz. Bunlardan 
da bulanmağıysanız, gösterilmeyen karak¬ 
terin ASCII kodunu he*adeomal (onaltılık 
düzende) ve dikey alarak (minicik harflerle) 
karakter yerine bastı ima şans ımz vat 

Menü etemaniarmm tam otar ak neler 
yaptığım anlaşamayacağım, çünkü yerimiz 
yeserfı değil. Ama bunların hiçbiri denediği¬ 
nizde öğren ilemeyecek kadar zor değil. 

Eğer içinden çıkamadığınız yerler olursa 
dergimize yazmaktan çekinmeyin,,. 

X copy programının üç yüzüncü versiyo¬ 
nu da çıbktan sonra, programcılardan biri 

bu için suyunun çıktığına karar vermiş, ve 
yepyeni bir kopya programı yaratmış. Aslın¬ 
da yaptığı işler X oopy'deklfeitfen pek (te 
farklı değil. Zaten iw diski kopyalamak için 
farklı kaç yöntem Değiştirilebilir ki* Fakat 
programın en güzel özelliği şu aletlerde ve 
kontigürasyonlarda test «ditmiş olması: 

A1C0Û 
AW9XI+ 
A2€ÛG.'250O 

A3400 
512K-BMB 
2MBchip ram 
4 dlsk+hard disk 

Kick&tart VI .1-2.0 

&B030 kartları. 
Programı yükler yüklemez kutlanmaya 

kalkarsanız, hedef disketine [kopyanın çı¬ 
karılacağı disket yanif yazı lirken kontrol ya¬ 
pı Imaz. Bu sayede kayılta? dtfıa h ız! ı yapılı r. 
fakat güvenilirlik azalır. Bunu değiştirmek 
için aşağıda yer oign 'ÇOPY' düğmesine 
gelin ve sol tuşa basın, Yani bir düğmeler 
serisiyle kaıştaşacaksınız şimei. Buradan 
Köpyalamna tipin-, ve kontrol yapılıp yapıl- 
mayacaçırıı saçabiilramz. Ben ezin yeriniz¬ 
de otsam Venfy'sız kopyaya pek rağbet et¬ 
mezdim. Bundan başka, SAFE modunu 

açarak, kopya bittikten sonra tüm diskin bir 
daha kontrol edilmesini sağlayalı! lirsiniz, 

KuN anabileceğiniz kopya tipleri ise 
şunlar 

Oosl: Normal Dos disklerinin kopyalan¬ 
masında bu seçenekten yararların 

Dü&2: Eğer kopyalanacak diStee düzelti* 

tameyen hat atar varsa, bu kopya tipi bunla¬ 
rı bedel diske hatasızmış gibi yazar. Bu sa¬ 
yede bazı datatarı kurtarma çarsınız olabi¬ 
lir. 

Dos3 Sadece diskin dolu kısımları 
lir. Fakal X Copytfeki Bat Map copy'ye göre 
bir üstünlüğü var bu Geçeneğin. Eğer for- 

maısız bir diske bu şekilde disk kopyalarsa¬ 
nız, KCopy diğer kısımları (oımatlamıyor 
(en azından benim kultendığın versiyonu 
bu İşi yapmıyordu). Bu yüzden diske yeni 

bir şey çekmek gibi bir şansınız olamıyordu. 
DCopy ise boş yerler» tarmatffltffı için, bu 
problemle karşılaşmıyorsunuz 

Nibi: Korumalı diskleri için bj seçeneği 
kullanın 

NibZ Koı umalı rüshler pı bu seçersek- 

teri de yararlanabilirsiniz, Nib Ma olmaz ise 
birde bunu deneyin. 

Mib3: 720K lormatiı MS-DOS disklerim 
kopyalamak için bundan yararfanın, Yalnız¬ 
ca bu rutin lam değil 

Yukarıda yer alan SPD seçeneği, kata* 
mn hangi hızla harekat edeceğini belirler, 
Sayı düştükçe hız artar. Genelde sürücüler 
3un altındaki hızlan kaldırmazlar, ama siz 
geno de kerter sürücünüz için gerekli opti¬ 
mum bizi bulun. Eğer kaldırılabilecek hız¬ 
dan fazla bir hız kullanmaya kalkarsan z, 
hedef disklerinizde ReatitnMite Error'laria 
karşılaştığınız. Bu seçeneğin yanındaki 
ATT ise, okurken ve yazarken tısta çıkarsa 
kaç kez denenceğtni belirler. Bujilü &’de tut¬ 
mak çoğu zaman işinize yarayacaktır: 

Bunlardan naşkg, sol alt köşede yer alan 
düğmeier var. Bunlardan FMT ile tüm diski 
ya da belli track'teri lormailayahlir, CHK ile 
uiski kontrol edip halaların yerlerim buiath- 

fırsınız, Bundan sonra da ERR'i seçip, hata- 
nm bulunduğu karede fcllkterçsnte, halayla 
ı ıg-.ii kısa bir özetle karşılaşırsrmz. 

istemeniz tüm diski değil, belli trackferı 
de çekebilirsiniz, Bunun için sadece kutu¬ 
cuklara dolu atana gelip, sol mouse tuşuna 
basarak başlangıç, sağ mouse tuşuna ba¬ 
sarak b4ış iradk'ini belirlemelisiniz, Sadece 
tek yüzü seçmek istiyorsanız, 0 ve t yazan 
düğmelerden sadece gerekenini yanık bıra¬ 
kıp diğerini söndijfebifirasnfz, Sd tarafta yer 

alan kareli alan 0, sağdaki ise 1 numaralı 
kafanın okuduğu yüzeylerdir. 

Eğer BIHCnın varsa ve sadece tek sürü¬ 
cüye sahipseniz, Kili diyerek sistemin 
kapladığı tüm atam öldürebilir, ve kopyala¬ 
ma İşleminin daha çabuk bitmesini sağla¬ 
yabilirsiniz, Yalnız bu durumda sol üst kö¬ 
şedeki kotucuğu kulanarak programdan 
çıkmaya kalklıgınrzda bilgisayar resettene- 
cektlr. 

Unutmadan... GQ dediğinizde program 
kopyalamaya başlar, 

nmi [ç- VYorKbench'de ca- 

Miirarâfttfî: nırız sıkrid'fi'nda oy- 
cayabileceğiniz kü¬ 
çük bir program, He¬ 
piniz eskiden alıp 
çözmeye çalılığımız 

o PUZZLElân hatır¬ 
larsınız sanırım. Hanı 

o üstünde bir resim otar, genelde 4jt4'lük 
alanda 15 hareketli kare bir boşluk Dian 

puzzte’lar... 

Oyunumuz da o puzztelarcfan işte, Üze¬ 
rinde sayılar yazılı 15. 24 ya da 3& kareyle 
Oynayabiliyorsunuz. Sayımdan sıkılırsanız, 

Arapça ya da Hintçe yazılmış sayılar da 
kullanabilirsiniz. Sadece vakit geçirmek için 
yazıtmış, hoş bir program. 

■prğer program tarla birlikte çalışabilen en 
şirin program' unvanım Fred Rsh'den (bü¬ 
yük PD'cil alan bu program gerçekten de 
oldukça güzel. Dönem ödevinizi hazırlarken 

(Am&ga'mzla tabii ki) sıkıldığınızda arka ek¬ 
rana geçsp bir iki «i oynayıp tekrar ödeve 
devam etmenizi sağlayabilecek bir oyun 

bu, Ne yalan söyteyeyim, bu yazılan yazar¬ 
ken bite ara ara dönüp bu oyurte oynuyo¬ 
rum, 

Oyunun asıl adı 'Amoeba Invaders'. Tara 



bir Spaoe Invadera oyunu yani. Yukarıda 
sağa sola hareket ade-n canavarları (amip¬ 

leri) vuıup puan almak oyunun amacı, Bu 
işi yapmak için kullanacağınız tuşlar şunlar: 

Sağa ok ve sofa ok ; Sağ£ ve sola ha¬ 
reket. 

7.' Ateş. 
İsterseniz Ana menüden Setup’ı seçerek 

bu tuşları- kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 

Hepinize iyi eğlenceler, 

Elinize ulaşan bu program BooOÎ ver- 
sion 4.50, 7 Mayıs 1992 tarihinde Reler 

Stuer (Selika) tarafından programlanmış, 
Erik Lovıgndahl Serensen (Danimarka) ta¬ 
rafından SHI-Türkî'ye Virüs Meîkezme gön¬ 

derilmiştir, 
Programımız Sharaware öiarak dağılıl- 

mıştıt Sharevyare olan bir programı alırken 
program için kesinlikle para ödemiyorsu¬ 
nuz, Program# denedikten sonra kullanma¬ 
ya karar verirseniz. programcının islediği 
ücreti gönderip, patramı gönül rahatlığıyla 
kutlanmaya başlıyorsunuz. Bu sistem tama¬ 
mıyla kutlanıcırıııı çıkarlarını gelmek için 
yapılmıştı* Ne olduğunu bilmediğiniz bit 
programa para vermek yerine, -denettikten 
sonra karar veriyorsunuz. Lütfe-n program- 
alarm» iyi niyetlerim kötü kullanmayalım. 
Unubnaym, programcılar bu işi bayatlarını 
sürdürebilmek için yapıyorlar. Eğer kimse 

göndermezse onîar da bu işi bırakıp başka 
İşlere yönelmeye başlayacaklarda. İleride 
programsız kalmak istemiyorsanız sinara¬ 

lara ücretinizi hemen bu günden gönderin. 
Üstel#k bir kere registered-user olduğunuz 
zaman, inanamayacağınız kadar büyük 
destek alsyorsunuz. Şimdiden teşekkürler. 

Programınızda eksildik olup almadığı m 
kontrol edebilmek için komple bir Bm?X pa¬ 
ketinin içeriğini vermek isliyorum: 

^ Boo#X Ana program dosy&çı 
> BraiX BRLro Bootblpck dala dosyası 
> BcotX.Bram Brainfile da-a dosyası 

> BootX.Recog Virüs data dosyası 
>BootX.Qİac Doküman dosyası 
> BoatX,histary Versiyon değişiklikleri 
>BootX.alarm Ses dosyası 
BödtX'i CU'dan çalıştırmak iğin sadece: 
1x- BoolX 
girmeniz yeterli olacaktır. Bu, programın 

yüklenmesini ve otomatik olarak çafışmaya 
başlamasını sağlayacaktır. 

NOT: BootX, gerekli dosyalarını, o anki 
aklit diractoryden yüklemeye çatışacaktır 
Eğer dosyalar ve BüotX, aktif dınectory'de 

değilse, 
\> cd <&ootX'İn bulunduğu dtrec- 

tory> 
yazmanız yeteri alacaktır, 
BooüCi WorkBench 'den çal işi ırmak için 

ise. sadece ikonunu khklemuniz yeterli... 
BootX disklerin bûotbfock'larını, hafızay 

ve diskteki dosyaları kontrol edebilir. Yan# 
BootX, gerek BcoüBlock virüslerine, gerek 
file ve link virüslerine karşı etkin bir savun¬ 
ma sağlıyor, Virüs hafızada ve aktif durum¬ 
da bile olsa, rahatça temizleyebiliyorsunuz. 

Şimdi, ekran üzerindeki gadget'lsm ve 

menüleri açıklamaya geçelim, 

Gadget-1>Quit 
Program kullandığı bütün hafızayı hoşaf¬ 

tır ve sisteme geri döner, Yani çıkı ş. 
NOT: BoaiX'den çıkarken disket sürücü¬ 

nüzde virüslü disket bulunmamasına dikxai 
odm; günkü virüste? hafızaya yeçubilh. 
(Özellikle disk-validator virüsleri,} 

Gadget-2> Read BB 
Seçilmiş olan disket sürücüdeki diskelin 

bral sektörlerini okur ve buifer a saklar. 

Gadget-3> WHle BB 
Buffer'dakj BootBlock'u diskin Boot sek¬ 

törlerine yazar. 
Gadget-4> 4 adet disk sürücü ged- 

Öbt'ı. 
Amiga'nıza en fazla 4 adet disket sürücü 

bağlayabiliriniz. BoatX çalıştığında kaç 

adet disket sürücünün bağlı olduğunu tespit 
eder ve kullanılmayan sürücü gadget'iannı 
siyah lül ile de-akiif eder, Aktif bütanlardan 
iLirücû seçimi yapabinnsiniE, 

Gadgel-5> Lock Crive 
Normatee BootX, disketin takıldığı sürü¬ 

cüyü otomatik olarak seçer. Lock seçeneği, 
bunu engeller, 

Gadget-6^ Irstall 
BootX..BBUb'de bulunan boûtblock'ian 

bu seçenek yardım lylainstaiı edebiliyorsu¬ 

nuz. 
Gadget-7s Önceki ve Sonraki f<" 

veV), 
Evsel... Gadgetlanr açıklamaları bu ka¬ 

dar. Şimdi de birinci derecede önemli menü 
lonksiy on lan m inceleyelim.. 

Cbeck Disk fle, diskinizi fite, link, bootb- 
teck. trackdisk ve disk-vaîidator virüslerine 
karşı kontrol edebilir, bulunan virüsleri l$e 
yok edebilirsiniz. Ne tıp virüslere karşı KüfiS- 
rol yapacağınızı karşınıza çskan pencere¬ 
den seçebiliyorsunuz. 

Ftepalr Dfsk ile hasar görmüş dekinizi 
onarabilirsiniz. Bu seçenek, azalîikle Sad- 
dam virüsünün yaptığı hasarlara karşı kulla- 

njiıt 
Check Memory hafızayı kental eder. 

Eğer hatızadû virüse benzer birşoyter var¬ 
sa, Resel Vectors ite temizleyebilirsiniz. 

Bunlar, bilmeniz gereken ve ilk etapta si¬ 
ze yeterli olacak bilgiler, Daha tasla bisgıyl 

dokümanından edinebilirsiniz (İngilizce), İn¬ 
gilizce bilmeyenter ise önümüzdeki sayılar¬ 
da dergimizde yaymanacak aynrtılı yazıyı 
bekleyebilirler, 

Programımızı yüklediniiz, fakat o da ne? 
Müzik çalmaya başladı’ Müziğe bakıp da 
hemen "Bu program Kütü!' demeyin, çünkü 
programımız gerçekten İyi bir executabte- 
CTurK'lw. Yam, programları &ı kı ştırmays ya¬ 
rıyor. Böyteoe hem crogramlar daha hızlı 

yükleniyor (Ftoppy disklerde) hem de daha 
az yer kaplıyor. İşin güzel yanı ise progra¬ 
mımız Fraevvare; yari ne alırken, ne de al¬ 

dıktan sonra hiçbir ücret ödemıytKSunuz. 
Şimdt programı mızı akutlan ımı na geçelim,,, 

Ekranın altında iki adet butan görüyorsu¬ 
nuz, "Start'1 ite ışlerre başlıyor, "Atwri" ile 
de işlemi kesebiliyorsunuz (Burada işlem 
dediğim tabii ki sıkışlırma-açma işlemi; mü¬ 
ziği ise pull-doıyn menülerrren veya Sağ 
Amıga-0 tuşuyla kesebiliyorsunuz) 

Şimdi programın kuitanrhşrnı size adı in¬ 
adı m anlatmak istiyorum; 

1 > Start buton-um bastığınız nnda ksrçı 
niza ör Fita-Reguesier geliyor. Buradan $ı- 

kıştırmak istediğiniz dosyayı seçemiyorsu¬ 

nuz. 
2> Eğer hata yn&sa, karşı niza paramelra 

ekranı çıkacaktır Eu ekranda ilk önce 
"Compressmi seçin. 

3> Daria sonra 0 te & arasındaki numa¬ 
ralardan birini seçertk s ıkışhmna derecesini 
belirleyin. D, En JhızJı fakat en az, 8 ise en 
yavaş fakat en İyi sıkıştırma yapan modlar- 

dır. 
4> Buradaki İşin-ız bitlikten sonra 'Co-nti- 

nue* butonuna basıp, iştemin baştemesın# 

sağlayın. 
5> Artık sadece bekleyip işlemin bitmesi¬ 

ni beklemek katıyor. İşlem bitmoe Fils- 
Reguester yeniden karşı niza çıkacaktı t Bu¬ 
radan ise dosya ismi girip, sıkıştınlmışdos- 
yayı saklayabilirsiniz. 

(çtç berşey bu katfar basit. Ah, bu arada 
eklemek istediğim teı nokta daha var: Daha 
önce aıkışlırıfmışbir dosyayı yüklemeye kai- 
karsflinız, program, size dosyayı açmak isle¬ 
yip İstemediğiniz soracak. Eğer ofumlu ya- 
nrt verirseniz, dosyayı açacak ve eski batiy¬ 
le diske kaydedebileceksiniz. 

VEDAT HALI AÇ 



M y fi^iy 111 § i 

Oyunun arcade 
orifinatirnten çevirimine 

imkansa olarak 
baktiyordu, ama 

Creative Materials 'm 
çalışması gerçekten 
övgüyü ftakediyon 

Gerek arka planların 
güzelliği, gerekse 
animasyonların 

fatmlftkariığk gerçek 
bir %3Q'ı hakedlyor. 

Helal olsun... 

SFII aslında herza- 
ımn başında fanatik 

oyuncutefi olan bir je¬ 
tonlu oyun mahinası-dn 
Ama bu oyunu herkes 

onlarca jeton yuvarla¬ 
yarak oynamamış da 

olsa mutlaka ününü duymuş ve biç olmaz¬ 
sa bİT iki kere bilgisayarcısına sormuştur. 
Eh, bunun aylardır herkes taralından bir ya 

da iki kez sokulduğunu düşünürsek, bilgisa¬ 
yarcı ları mızırî'geise de kurldlaak' dediğini 

bile duyduk. Sonunda 
geldi ve artık eminiz k. 
T^kiye’de hemen her 

AMIGA'nm yanında 
STREET FlGHTER II 
disketleri dufiryordur. İyi 
de gerçekten neler ya¬ 
pabileceğinizi blüyof- 

musunuz? 
San gaz oyuna baş¬ 

lamadan- önce Joys- 
tick'lennize iyi davran 

manızı rica ediyoruz. 
Bu oyun her an size ye¬ 

ni bir Jûy'a malolabilir, 
bûyıttA'dar söylemesi. 

Dünyanın onbir yerine dağılmış ölümcül 
yerlerden birine gitmeden önce, ölüme bite 
fertikte gideceğiniz sekiz savaşçıdan birini 
seçin, Su savaşçıların herNnin kendine 
has güçleri var vg çeşitli eğitimlerde öğren 
dikteri özel haraketiede rakiplerini sskça ter¬ 
letiyorlar, Bu öldürücü darbeleri yapabilme¬ 

nin yolu da AAfKMflan geçiyor, okumaya 
devam edin ve öğrenin. İşte sizi SFII kahra- 

mantarıyla tanıştırıyoruz. 

RYU 

Ryu. dövüşmeyi 
Sheng Long'dan öğ¬ 
renmiş fer genç. Dö¬ 
vüşmeyi. ve her an 

’ 1 daha da kuvvetli ola¬ 

bilmek için hayattaki herşeyini feda elmiş. 
Evi, arkadaşı veya bir ailesi yok. Tek yaptığı 
dövüşmek ve ne kadar iyi dövüştüğünü di¬ 
ğerleri ile kapışarak anlamak. Daha çok ya- 
ktn r&vüşterde etkisini gösteriyor. 

Özel Hareketleri; 
F1REBALL "Tüm kuvvetim ve konsant¬ 

rasyonunu etlerinde- toplayarak THa-do- 
kenp bir enerji akışı sağlıyor. Bu hareket 
onu bir sura için güçsüz bıraksa da, kısa bir 

süre içinde toplanabiliyor, Bu hareketi ya* 
pafelmek için |ûysück'i önce düz-aşağı, 

sonra sağ-aşağı, daha sonra da sa¬ 
dece sağ tarafa çekerek yapa 
bilirsiniz. 

DRAGON. PUNCH 
Ryu havaya zıplayıp bu 
hareketi yaptığında 
rakibinin hemen 

hemen hiç şansı 
kalmıyor.. Bunun 

için de Fireball'iin tam tersim 
yapmanız lazım, Yani .joyfcjkİ 
önce sağa, sonra sağ-aşağı, 
son olarak da düz-aşağı çek¬ 
meniz lazım 

HURRICANE KtCK : Ryu yine havaday¬ 
ken bir çeşit şart rüzgar yaratıyor {Talsıı- 
rnaki-EâH’pu-kyakiıj ve bu rüzgar onun da¬ 
ha hızlı davranmasını ve genellikte rakibin 
3 vuruşla düşürmesini sağlıyor. Bu hareke; 

için de, Jaysich'i hızlı bir şekilde önce düz 
aşağı, sonra -sul-aşağı, son olarak da sağa 
çekmeniz lazım. 

EDMOND HONDA 

Eömond Honda, ha¬ 
yatı boyunca çok iyi bir 
sumo güreşçisi olmak 
için çatışmış, ve sumo 
güreşinde en yüksek 

derece olan YUKÜZUMA derecesini almak 
Lçjn uğraşmış. Ancak lüm dünyanın Sumo 
güreşine önem vermemesine, ve hatla omu 

gerçek bir spor olarak görmemesine 
sinirt-gnmsş. Tüm dünyaya bir sumo gü¬ 

reşçisinin neler yapabileceğini göstermek 

için, böylesine bir turnuvaya katılmış. Hem 
* ,’nm en büyük avantajı biraz Hiri" olması. 

Özellikle rakibini köşeye sıkıştırdığında 

onu engelleyemezler. 
Özel Hareketten; 

HUNDREO HAND SLAP . Yıllarca 
çalıştıktan sonra Honda yumruk atma hızını 
geliştirmiş ve sonunda öyle öir hıza ulaşmış 

ki, bu seri yumruklara yakalanan rakibinin 
kurtulması neredeyse imkansız otmuş. Bu 

harekeli yapması içir- ateş 1u- 
şuna arka arkaya basma¬ 

nız lazım, 
SUMO HEAD BÜTT : 

Ayağı ite yaptığı bu hare¬ 
ket ile rakibino büyük acı 

verebiliyor. 
Kısa mesafede bayağı yararlı olan bu 

hareket içan joystıck'i sola çekip 2 saniye 
kadar tutun, daha sonra hemen sağa 

çekip ateş tuşuna basın. 

BLANKA 
Yıllardan ben. Bre- 

zılya'h yerliler, yağmur 
ormanlarında yaşayan 
yarı insan yan canavar 

görünüşlü bir yaratığın yaşadığı m söylerler¬ 
miş. Geçen sene aniden şehrin ferinde or¬ 

taya çıkan Blanka, karşısına çıkacak tüm 
dövüşçüleri altedeceğinı savunmuş. Btan- 

ka'mn on önemli özeliği hızlı hareket ede¬ 
bilme. 

Özel Hareketleri: 

ELECTRICITY t Yıllardır yaşadrğı orman¬ 
ların gizeminden öğrendiği bir teknikle 
Blanka vücudundan 1000 Vottotokirik çıka¬ 
rabiliyor ve bu anda ona dokunan düşmanı 

büyük bi r şok yaşıyor. 
Bu hareket için ateş tuşuna arka arkaya 

basmanız yeterli. 



HOLLING ATTACK : 
Bir tep şekli aîarak yuvarlanan Blanka ra- 
!Kihırw büyük bir hasar varabiliyor, Aman 
tekkat, bu hareketi yaparken bir saldırıya 
uğrarsa kendisi büyük miktarda enerji kay¬ 
bedebiliyor. Bu hareket için ıs@ joystick'ı öd- 
ce sapa çekip 2 santye kadar lutun, sonra 
&öîa çekip ateş Suçuna basın. 

■> 

GUILE 
Eskiden Amenka 

_gizli ajanı atarak çalı - 

v E şan Guife, fiseM 6r|- 
> w ce arkadaşı Ctıariîe ile 
m ■fcifckf t,iı görevdeyken Tay¬ 

land'da yakalanmışlar ve aylar suren hapis 
hayalından sonra kaçmayı başarmalar fa¬ 
kat Charlie dayanamamış ve ölmüş. O za¬ 

mandan ben ıçirute netretle yaşayan Güle, 
bu nefreti bir anlamda dîndirmek için dö¬ 

vüşmeye başlamış. 
f)7a\ Hsrst'pMı-ri ■ 

SONIC BOOW : Havada ellerini hareket 
ettirerek bir tür enerji yaralan Gulte, rakiple¬ 
rini bir süre sersemletip enerjisini yok ede¬ 

biliyor. 
Bu nareketi yapmak içm jöytick’ı sola çe¬ 

kip 2 saniye bekleyin, daha sonra sağa ç*- 

kip ataşe basın 
FLASH KİCK : Gulle'nİn bu hareken ise 

bir tür eneıp duvarı yaratıyor. Bu hareke? 
için ise joystick ı aşağı çekin. 2 saniya ka- 
tterbekleyip yukan ititı ve ateşe basın. 

vüşcutaf 
tarafından önemsenmemesi 

onun en btıyük avantajı. 
Özel harekeden: 
UGHTNING KICK : Uzun çalışmalar so¬ 

nucu geliştirdiği bir tekme biçimi. Bu iıare- 
kei İçin ateş tuşuna arka arkaya basın, 

WHfRLWIND K!CK ; Bu hareketi ise ra- 

kiplerim sersemletmek Içân kullanıyor 
Joystlckl aşağı çekip 2 saniye bekleyin, 

daha sonra yukarı itin ve hemen ateş tuşu¬ 

na basın 

KEN 

ften de Ryu gibi dö- 

vüşmayi ustası Can 
ı Yalçın, atı oardon, 
I Shsng Lorçj'dan öğ- 

-—I renmiş. Ken'm çok kü¬ 

lü bir yanı, çok övünmesi ve devamlı, her¬ 
lerde kendisinin en iyi, en mükemmel dö¬ 

vüşçü olduğunu söylemesi.. 
Bu yüzden gayet kaba ve kibirli olarak 

tanınıyor. Ken'-n özel hareketleri ise aynı 
ustadan öğrendiği için Ryu'nun hareketlen 

ila aym. 

CHUN U 
Diğer ddvüşcülann 

tam aksine, ne kendim 
. kanıtonak ne öe m 
j > kadar iyi dövüştüğünü 

göstermek için girme¬ 

miş Chun Ll bu turnuvaya. Asıl görevi ulus- 
Larası bir kaçakçılık şebekesini takip etmek 
olan Chun Li, takıp sonucunda bu turnuva¬ 
ya gelmiş, Ve şebekenin büyük patronunun 
diğer 7 dövüşçüden biri olduğuna eminmiş. 

Omu bulduğunda babasının da Hatölnl 
buımuş olacak.. Kadın olduğu içsn drğer dö- 

Ûzei hareketlen; 
SPINNING CLOTHESLJNE : Usta pank¬ 

reasa Mıke Hagar'dam kopyaladığı bir ha¬ 
reket Ateş luşuna arka arkaya basmanız 

lazım. 
SPINNING PİLE DFIIVER ; Yine pank¬ 

reasların kullandığı bu hareketi, biraz da 
kendisi geliştirip kullanmaya başlamış. 

Bu hare-Ket İçin önce sol-aşağı, düz aşa¬ 
ğı, birkez datıa düz-aşağı ve sağraşağı'ya 

çekmeniz lazım. 

yüksek ter mer¬ 
tebeye varmak için sabrım ve 
kuvuetms ütr teste tabi, lutmak gerektiğinden 

bu turnuvaya katılmış. 
Ğzelkkle uzak meşalede çok iyi dövüştü¬ 

ğünü belirtmek gerek, 
Özel Hareketlen: 
YOGA FIRE : İçindeki gizemli enerjiyi 

kullanarak düşmanların m üzerine bir ateş 

topu fırlatabiliyor 
Bu hareket için önce ttüz aşağı, sonra 

sağ-aşağı, en son da düz sağa çekip ateş 

tuşuna basmanız lazım, 
YOGA FLAME : Yaktn- dövüşler için HuF 

landığı bir silah, (W sol-aşağı, sonra düz 
aşağı", en sun da sağa çekip öleş tuşuna 
basmanız lazım. 

Aman 
dikkat. 
hçr&n 
rakibiniz 
bekleme* 
diğinlz bir 
savunma 
İle size 
karşı 
koyabilir. 
Hatta öu 
Etlin 
sonunuz 
bite olabilir. 

Artık size de bu yetenekleri kullanmak 
kalıyor Sanlın joy's, Beat'em Up'ın gerçek 
tadına vann. Emin olun ki dört dfskelhk bu 
oyuna vereceğiniz para ve emek, atacağı¬ 
nız zevke değecektir Tabii dereleri baş ver¬ 
memeniz kaydıyia Yoksa hem Amiga'dan 
hem de StföflS Fighter Ifd&n olabilirsiniz... 

CAN YALÇIN 

OHALSIM 
Tüm hayatı boyunca 

beynini, vücudunu ve 

ruhunu yoga yoluyla 
geOşJirmek için güreş- 

■mış. Bu yolda daha da 

US GOLÜ 

40Um 

i 
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ARKA KAPI8 
Siz, herzaman oyu nrarın kaçamaklarıyla 

uğraşanlan n anik ARKA KAR sı vftf 
ARKA KAPI aslında bir deyimdir. Prog¬ 

ramcılar h&rzaman oyunJan yazaFken ken¬ 
dilerine ait bir arka kapı {Baolt Dcor} brraktr- 
lar ve bu kodter. şiirler ve çeşitli yöntemler 
gerek deneme gerekse üflenir taralından 

kulaktan kulağa yayık AM/GA'da sislerden 
tkj huzmeli esirgemiyor ve btr AM/GA'alarra 
bir de ARKA KAPI veriyor (kupon&uz çek?- 

Kşsfe tabii }, 
Arka kapılan nasıl kutlanacağınız-biliyor¬ 

sunuz, yıllardır TİYÜLAR TUZAKLAR ve 
AMIGA SALATASI gibi kümşflfrKfcn edindi' 
ğlnlz deneyimleri* tabiî ki. 

Kafanızı daha fazla şişirmeyelim ve he¬ 
men işe koyulalım. 

Huzurlarınızda BİRİNCİ ARKA KAPI 
FESTİVALİ'm açıyorum. 

K2HH 
Oyun sırasında J ve K tuşlarına aynı en 

da basarsanız sonsuz enerjiniz olur. Bun¬ 
dan başka J luşu ile t-S arasında bir tuşa 
aynı anda basarak istediğiniz bolümden 
başlayabilirsiniz. 

HORfiOfl ZOM6IES FftOM THE CflYFT 
İşte size oyunun kodları; 
LEVEL 2: WGLFMAN 

LEVEL3: HAMMER 
LEVEU; LUGOSİ 
LEVEL 5: NDSFERATU 
LEVEL6; GARLIC 

SUPERCARS2 

Birinci oyuncunun atfım HWondedantf,,r 
İkinci oyuncunun adım da "The Sesr" ola¬ 
rak yazamanrz oyuna ister fek kişilik ister 
iki kişilik, başlayın, yarışları geçmekte zor 

lanmayacaksınız. 

JUMFING JACKSON 

Oyunun bazı l«v$l kodlan şöyle: 
LEVEL 5; ftÛGKNFtOLL 
LEVEL 9: NÛISES 
LEVEL 13-: ELVIS 

F39 RETAUATÛR 

Oyunda adınızı "THE DİDY MEN' olarak 
yazın. Böyteçg uçağınızı indirme* için saba¬ 
ca ENTEfl tuşuna basmanız gerekecektir 

NIGKTSHIFT 

Herşeyin sonsuz olmasını isliyorsan ız N- 
Bcora tablosuna "ET" yazın. 

Sonsuz hak için İRİSEN FROM THE 
DEADH yazın. 

f 

ÖREKLİNSE 
Sonsuz hak için hı-score isbtosuna *$J- 

NATRA”1 y«m. 

RUNDESltGA MANAGEfl 
Bu %a, bazı karşılaşmalarda çatışı- OyL 

nu yenik sürdürüyorsanız son on dakika 

içinde -forvetteki ter adamınızı yedeğiyle de¬ 
ğiştirin, 

Oyuna yeni aldığım* bu adam mullaka 
terşeyler yapacaktır Eğer bir defans oyun¬ 
cusunu dağiştrimenc gol yıysbHinsiroz. dik¬ 
kat stfin. 

EVE OF HOR US 

Kradı ekranında nSPAMF yasarsanız son¬ 
suz hakkım* olur 

ROBOCOP? 

Açılış ekranında "SERIALlNTEflFACE" 
yazarsanız sonsuz enerjiniz piır. 

ACTION FİGHTER 
Sonsuz hak ve enerji için hl-soora tablo¬ 

suna adı n ız ı "TPACKDOOFT obrak yazın 

HJjdJÜ 
Harda ekranında "WHAT A NİCE 

CHEAT" yazın ve oyuna devam edin, baka¬ 
lım netor oluyor. 

WWFWRE5TLING 
iki dövüşçünün omuz omuza tutuştuğu 

zaman oyunu P tuşu ile dondurun, Şimtft 
joysrick'ımzl çıkarıp yerine mcuse'u sakın. 
Oyunu tekrar başların. 

Kouse'u hatifçe sağa ve scia oynattığı¬ 
nızda, omuz omuza olan bu mücadeleyi ka¬ 
zanırsınız: 

ARKANOİD il REVEMGE OF DÛH 
Oyunun açılış ekranında îtÛBOCOP- 

PETER" yazm ve oyuna başlayın. Üç hak¬ 
kımı bilip be tekrar bu ekrana dönünce bu 
kelimeyi tekrar yazın. 

Bu şekilde 34 bötümden oluşan bu oyu¬ 
nu rahatlıkla berksiniz. 

Açılış ekranında "CHORPÛG" yazarsa- 
oez 991 hakkınız ölür, Ayrıca, İNolfman ve 
tfatoman Iksirfefini almanız gerekmez. 
Bunlara sahip olmak İçin W veya H tuşları¬ 
na basmanız yeterli, 

TERMlNATOft İl 

Bu tıyo oyunun bazı veraryerlarmda çalı¬ 
şır: Sütun F tuşlarına aynı anda basın Eğer 
terşay olmazsa bölüm geçene *adar bu iş¬ 
lemi tekrarlayın. 

Farzedelim ki İlk ekranda GOLDF15H 
yazdınız, bilin bakalım n'oiur^ Tabii kı arka 
kapı açılır ve işte CHEATMODE1 Tabir kr 
herhangi bir kapı iiten açılmıyor Sizde açıJ- 

tfıyse bu işte bi? terslik var demektir. Neyse, 
Zocl'a geri dönglrm. Fi F6 tuşları ite dünya¬ 

lar arasında dolaşabilirsiniz. Ayrıca T itg 
yenilmez olur. *2H ila sonraki bölüme geçer, 
T ile gelecek dünyadaki aynı ievat'a zıplar 
ve "A" ile .ııı.şey pek yararlı değir ama, ken¬ 
dinizi öldürebilirsiniz. Bu kadarda değii. Le- 
vel 2-1'de tsr Shoat’em up bölümü var. ge¬ 
lebilmek İçin altında kıvılcım olan iki plat¬ 
form u geçin ve İkincisinden hemen sonra 
aşağı! düşün. Yukarıda ve hafif sağda bir 
başka platform göreceksiniz. Oraya zıpla¬ 
yın veee, TADAAAAI 

Levdl 3-g'de ise piyanodaki çözüm: Kır¬ 
mızı. san. açık mavi ve koyu mevt. 

PINBAU FANTASIES 

Pinbali Fantasles'ın aslında terçok versi¬ 
yonu piyasada, abii orijinalini edinmediyse¬ 
niz, bazıfarı da kitlen me eğilimlerine sahip. 
Ama bu tabii ki sizitı megascone'lara ulaş¬ 
manızı engellemez. Tabii kı yapabileceğini¬ 
zin en iyisine ulaşabilmek için önce bir so¬ 
lukta bu yazıyı okuyun, İlgilendiğiniz bölü¬ 
mü tamamen öğrenin ve elinizden geleni 
ardınıza koymayın. Arka Kapıyı da sakın 
unutmayın. 

PAHTYLAND 
DVCK TARGETS: Tüm ördekleri vurun¬ 

ca ekranın sol tarafından SNACKS başlı¬ 
ğında teker (eker icBcraam, Soda ve Pop' 
corn yanacaktır Buradaki küçük boşluğa 
topu sokmanız, o anda yanmış olan snack'ı 
yemenizi sağlar. Tüm snack'îen yameniz si¬ 
ze Hcld Bonus, Doubte Bcmus'u sağlar. Bu 
bonuslan almanız İçin Snack yedikten son¬ 
ra ekranın Üst tarafından saat yönünün ter¬ 
sinde bir tu: atmanız fazım. Eğe r bu turu ilk 

10 saniye içinde atarsanız, Douta Bonus u 
alırsınız, yoksa sadece HoJd Borius ite yeti¬ 
nirsiniz. 

PUKE: Branm üst tarafındaki Puta 
tıarîledmn. hepsim yakarsanız, aşağı taraf¬ 
taki ejderhanın ağzına topu sokun, böyleoe 



5 milyon alırsınız. Eğer lopu sokmaz, PU- 
KE'u bir dana yakar, sonra sokarsanız Ext- 
ra top, yme sokmaz 3 kez ardı ardına Plf- 
KE'u yakar ve sonra sokarsanız, Jackpcl 
alırsınız 

CYCLONE: Cyclone turunu her alışınız 

da bonüa sayacınıza 1 eklenir, ve hak kay¬ 
betmenizde puan o (arak yazılır 

DRAGON' Ejderhanın ağzına her soku- 

şuniizda 250.1X10 puan alırsınız, Ancak yu- 
karta okuduğunuz puke olay:- ;le bu puan¬ 
lar değişebilir 

JACKPOT: Jackpot'u 3 olayda alabilirsi¬ 
niz., 1- 3 kez PUKE yazışınızda. 2- Happy 
Hour'a ulsştığmızca. 3- Mega Laugh'a 
ulattığınızda, Bu olaylar gerçekleştiğinde 

hamam topu ejderhanın ağzına sokun, 
SONÜS miTiPUEF: X2, X3, X5 ve 

daha tasla bonus çarpanlarım etde etmek 
Içm 3 kez Skyride yapmanız, hemen ardın¬ 

dan aksi saat yönünde bir tur atmamz la¬ 
zım, Skyrrae yapmanız için Puka’a giden 

yoldan geçmeniz yeter lidir. 
ARCADE: Arcade’i çalıştıran düğmeye 

lopu isabet ettirip, daha sonra da Amade 

deliğine topu sokarsanız., 
t - Htçbırşoy. 
2- 5&G0M puan. 
3- 1 Milyon puan 
4- 5 Milyon puan 
5- Yan taraftan topu kaçırdığınızdaeKstra 

top aimg baliği. 
fi- Grazy harflerinden birini yakma özelli¬ 

ği atabilirsiniz. 
EXTRA BALL; Badece PUKEu 2 kez 

yakıp ejdertıa'nm ağzına topu sokarsanız 

alırsınız. 
SİDE İANE XB; Ekranın sağ ve solun¬ 

daki Eüitra Gali ışıklar, yanarken, sağ veya 
soldan topunuzu aşağı kaçırırsanız, bir ext- 
ra lop alırsınız. 

TUNNEL: Tapunuz Drop Zone'dan dü- 
şerkfrn yukardaki kolunuzla vurup tünele 
sakarsanız, i milyon puan, 10 saniye için 
de 2. kez sokarsanız 3 milyon puan, yine 
10 saniye eçinde 3. kez sokarsanız 5 milyon 

puan alırsınız. 
SKILL SHÖTı Topu oyun alamna İlk sok¬ 

tuğunuzda lop yukarı loap'dan aşağı iner 
ken tünele veya Cyclone tunına sokarsa¬ 

nız, Stili Shot puan! alırsınız. 
HtDDEN HALLWAY: Yukarı locp'un en 

üst noktamdaki delikten içeri lopu sokabE 
likeniz, gali geçidi bulursunuz. Buıadan to¬ 

punuz çıktığında usîa bîr atışla Cyctone tu¬ 
runa sokarsanız, 5 bonus puan alırsınız. 

MEGA LAUGH. Tüm CHAZY harflerini 
yakarsanız, Mega-Laugh‘a ulaşımınız. 0u 
harflerin her biri [mad tefler®} en yukarıdaki 
loop’u 3 kez saat yönü geçmenizle yanaT. 
Yanı, Cnazy için loplam 15 kez yukarıdan 

saat yönünde tur atmanız lazım. 
Mega Laugh:a ulaşırsanız, hor girdiğiniz 

geçit ve tümel içim 5 milyon puan alırsınız. 
HAPPY HOUR: Bu nun içi n ekranın altom¬ 

daki PARTY hadlerini yakmamız gerekli. Ble 

hartıerı şuralardan alıyorsunuz: 
p - Üst tüneli aksi-saal yönünde turlayıp 

-direk tünele sokunca. 
A - 3 snack'ide yiyince, 
R Üst tüneli aksi-saat yönünde turlayıp 

Cyclmne turu yapımca, 
T - Herhangi bir feop'u 10 saniye içinde 

2 kez ardı ardına yapınca, 
Y - PUKE harflerinin hepsini yakınca. 
Happy Hour u elde ederseniz, her vurdu¬ 

ğunuz yer için 1 milyon puan alırsınız. 
Baçpy Hour sadece 25 saniye için geçerli 

SPEED DEVILS 
GEAR: Gear harflemm yakmak İçin şu İş¬ 

leri yapmanız ggrflkjypr 
1 Jump ram pasından geçip G'yi alı n, 
2. Offmad rampassndan geçip E'yi a m. 
3. B,U.H hedeflerini vurup A‘yı alın, 
A. rt,),W hedeflerim vurup R'yi alın. 
Bcylece Gear't tamamlarsınız. Bu işleri 

İstediğimiz sırada yapabilirsiniz, 

PÖStTION; Her Gear yazdığınızda yarış¬ 
mada 2 araba sollayabilirsiniz. Bir kez Gear 
yazıp, daha sonra önce sağdaki, sonra sol 
daki (veya ıgm tersi) rampalardan ardı ardı¬ 
na geçerseniz araba sollarsınız. 2 araba 

solladıksan sonra tekrar Gear yazmanız ge¬ 

rekecek. 
€XTRA BALL; Toplam 20 mil yağlığınız¬ 

da Eİfe Ban ;afhbası ekranın sağ-üst kıs¬ 
mında yanacak. Eğer cne vurmayı başarır- 
san ız alabilirsiniz. 

JACKPOTr Jackpot ışığı yandığımda 
Jump rampasından allarsanız, jackpci pua¬ 
nını alırsınız. Ancak sadece 20 saniye için 

geçeli. 
" SÜPER JACKPOT: Norma! JackpottJ 
yakıp, Jump rampasından atladıktan sonra, 
bir de P1T-STDP yaparsanız, Şuper Jack- 

pot alırsınız. 
MiLES: Ekranın sağındaki veya solumda¬ 

ki tünellerden birime sokmanız 1 mil yol al¬ 
dığınız anlamına gelecektir. 

MILUON: Eğer önce sağdaki, demen 

ardından soldaki rampadan itam tersi do 

atabilir) geçirirseniz, 1 milyon puan alırsınız. 
SPEED: Sağ ve şoktaki tünellerden topu 

geçirdikten sonra Jump rampasına girerse¬ 
niz, Speödomeier bir artar. Sumdan sonra 
geçireceğiniz her rampaftünal hızınızın art¬ 

masını sağlayacaktır, 
AUTÖ-PEATURES: Arttırdığınız her 2 

hız, arabanıza bir özel parça takılmasını 
sağlar Hangi parçamın takılacağım V5 ışık¬ 
larım yakarak besinciniz. Bir parça aldığı¬ 
nız an oyun ekranının ortasındaki arasa 

resminde aklığı n ız parça parlamaya başlar. 
GOAL Eğer tüm arabalân geçe* ve 1. 

sıraya yerleşirseniz, bu duruma gelirsiniz 

Pıt-Stop'daAi GOAL lambasından topu ge¬ 
çirmeniz gerekiyor Bu durum ayrıca 20 sa¬ 

niyeliğine Jeckoot'u açar. 
MULTt-BONUS: Ekranın sağ-üst tarafın¬ 

daki PIT harflerinin üçünü de yakar, daha 
sonra ctf-rcad rampasına girerseniz, X2. bu 
işlemi tekrarlarsanız X3. X4 vs vs alırsınız. 
Eğer alacak daha fazla çarpan olmazsa, bu 

sefer bar işlemde 1 milyon puan alırsınız. 
OFF'RDAD: Her İD, 4Û, 60... milden 

sonra dfroad rampasına girerseniz effroad 

yaparsınız, 25 saniye sçln vurduğunuz her- 
şgy tüOOOÛ puan oİur. 

TVRBO-tİÖÛE: GOAL u elde sdersemz. 

yani 1 numaraya yerleşikseniz, ve daha da 
sonra GOAL yafrSrnm üzerinden geçerse¬ 
niz. 25 saniye İğin lüm tünel ve rampalar 5 

Mîlyon puan değerinde olur. 
JUMP: Her 3Ü, 50. 70... milden sonra 

Jump rampasından geçmenizle ulur, ve 10 

milyon puan alırsınız. 

B1LLIPH DOLUR GAJJESHCY/ 
SKIU RAMPi Kırmızı okla gösterilen 

rampa. 
LEFT PASSAGE: M&ntarte başlayıp yu* 

sandaki flipper'da biten yol . 
RIGHT PASSAGE: Yukarıdakinin tam 

tersi. 
MULTl-BONOS: Topu la(t passage'a so¬ 

kun, sonra üstteki rampadan sasın yönünde 
döndürün. 

Bcylece bir sonraki muiti-bönus'u atlısı¬ 

nız. 
EXWA BALL: SKIB Ramp'ı 12 defa gö¬ 

çerseniz, left passags'daki Extra Bell ışığı 
yanacaktır. 

JACKPOT: JKkpo! almak için ilk 3 hedi- 
yeyi almanız tazım, Alı? alma: 25 san-.ye 
içinde fighl passap'dan geçip Jackaot 

alın 
SÜPER JACKPOT: Jackpot'u bıdıktan 

sonra yukarıdaki rampadan saaf yönünde 
geçerseniz (5 saniye içinde) 50 Milyonluk 
Suoer Jackpotü alırsınız. 

PRİZES: Alınacak hediyelerin ışıklarını 

şöyla yakıyorsunuz: 
Jl Dnoe sağdaki rampadan, sonra stelı 

ramp'den geç^p TV ışığını yak.ın. 
2. Önce sağdaki rampadan, sonra üstta- 

5u rampadan saat yönünde geçirrf.ğjmz an 

Arabanın ışığı yanar 
3. Önce ı&fl oassape sonra skill 

ramp:d@n g^ersen:.z seyahat ışığını yakar¬ 

sınız, 
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4. Önce sağdaki rampa, sonra akili 
ramp, daha sonra da rlght passage'ı geçer¬ 

seniz bosun ışığı yanar, 
5. Örse sağdaki rampadan, sonra seal 

yönünde geçtiğiniz rampadan, sonra da left 
paasage'dan g^rseniı uçağın ışığını ya¬ 
karsınız. 

E. Önce leh passage'ı. sonra Skill ramp'r, 
son olarak da ngîıî passage'ı geçerseniz 
evin ışığı yanar. 

Unutmayın ki, İlk 3 hediyeyi atmadan son 
3 hediyeyi alamıyorsunuz. 

CÖLLECT PRiZES: Oyun ekranının so! 
al; köşesindeki BalI Trap'e lopu sokmanız 
gerekir. 

İlk 3 hediyeyi atınca hem Jackpot ışığı 

yanar, hem de son 3 hediyeyi alma şansı¬ 
nız doğar. 

6 hediyeye de alınca LOCK'a gidin, bu 
BLLİONi yakar, ve bail irapfs gittiğinizde 
Biilion'u alırsınız. 

LEFT BALL TRAP: Bu irap- ancak: 

1. TV, araba ve seyahati, 
2. Bat. uçak ve evi. 
3. Dolar işaretlenme İsabet ettin nce 
açabilirsiniz, 

MIİUONS: En üsttekr rampayı ardı ardı¬ 
na vurursanız birer milyon alırsınız. 

CASH-POÎ: Lockra soktuğunuz an o an¬ 

daki cash-pot puanım alırsınız, - 
5MAU WHBBL: \k alarak Dolar taret¬ 

lerini vurmanız gerekiyor. Daha sonra beli 
irap e girerseniz rendem bir puan alırsınız, 

5x CASH: Saat yönündeki rampadan 
geçer geçmez kı$s bir süre içinde cash- 
pot'a sokarsanız topunuzu, o antsak: casJı 
puan inin 5 katınr aJıifsmız. 

5TONE5 "N EONE5 
SCREAMS RAMP: Sağ taraftaki rampa. 
STÖJVES & BONBS: Oyun akranının w- 

La^ındaiki STONE ve BONE harflerini ya¬ 

karsanız, bif sonraki canavarın ışığım ya¬ 

karsınız. 
KEY: Yukarı tarafta KEY ışıklarının hep¬ 

sini yakadanız Tawer (kule)'mn kapısını aç¬ 

mış olursunuz. 
£Xrf?A BALL: SCREAMS rampasını 10 

kere dolaşırsanız, Tpıver'dak Eülra Bari ışı¬ 
ğı yanar. 

Rİ7 rto rmupr'a gidip topu almak zorun¬ 
dasınız. 

JACKPOT: Canavarlardan Ghost Hunt 

ve Grim fteaper sırasında To^er'a girerek 
alınır, 

SÜPER JACKPOT: Tmver’öan Jackpot 
aldıktan sonra, ilk haraMe yine tovver'a gi¬ 
rerseniz Süper Jackpot alırsınız. Değeri 50 
mlSycml 

MULTi omöN: Yault ve VYelI'da top Üf¬ 
lemeye yarar Sunu gerçekleştirdikten son¬ 

ra: 
1- Hiç killi topunuz yoksa ve Scream 

Ramp'e girerseniz 5 Milyon puan, 
2- 1 iane killi topunuz varsa V8 Scream 

Ramp'e girerseniz 10 Milyon puan. 

3- 2. tane kitli topunuz varsa ve Scream 
Ramp'e girerseniz 20 Mı iyon puan alırsınız. 

TQWER: Ekran-n üst kısnında. KEY 

harfleri yakildfğmda gidilebilen, spiral ydfu 
□lan bölge. Tower'da neyin ışığı yanıyorsa 

girdiğinizde onu alırsınız. 
SCREAMS RAMP: Her geçişte 1 

scream, toplarsınız. 
WEL1: O sırada kuyuda ne değer varsa 

onu skorunuza eklersiniz. 
BONUS MülTtPLtEfT Ekranın sof tara¬ 

fındaki birbirine geçmeli rampalardan, ucu 

llipperlara çıkart rampa (clea- rampadan 
geçip, direk WelS'e sokarsanız, bonus çar¬ 
panlarını alırsınız. 

MILUON: Ekranın en ûslünden geçen 

rampa (saklan girişil olduğu için adı ieft 
Rampadan her geçişte t milyor alırsınız. 

tolLUON PLUS: Önce Ciear Flamp'den, 
sonra Koy harflerine giden, ekranın sağ la- 
ratınüiK' Kısa rampadan oeçe-seniz 1, 2, 
3.... Milyon puanlan abrsmtz. 

ZX SCREAMS: Önce Cleer ramp'den, 
daha sonra rfirek Scraams Rump'der ge¬ 
çerseniz i yen ne 2 scream toplarsınız 

GHOSTHUffTER: Tüm hedeflerin (ram¬ 

pa ve tüneller haıiçl 1 milyon puan değerin¬ 

de olduğu an. 
Buraya ulaşman? sçin devamlı canavar- 

lan toplamalısınız. 
GRİM REAPER: Tüm hedeflerin ve tü¬ 

nelleri n rampacın 5 milyon puan değerin¬ 

de olduğu an, 
Buraya ulaşmak için tüm caravarları top¬ 

lam -aruz iazım. 
TOWER HUNT: 30 saniye içinde tcvver'a 

her girişinizde yüksek puan aldığınız an. 
Önce 5, sonra 10, en son 20 milyon puan 
alıyorsunuz. 

İEFT" BAİİ TRAP: Stones and Bones 
ışıtoım yaktıktan sonra bir canavar resmi 
parlamaya başlar, Bu durumda ekranın sol¬ 
alı köşesindeki bafl-frap:e girerseniz, o ca¬ 

navarın Borusunu ve Vaıslt Scora'u topla¬ 

mış olursunuz. 
Bundan .sonra Stones and Bones yazı¬ 

sında tur sonraki canavar nallayacak bu 
yolla tüm canavarlar toplayabil. Towe? 
Hunt, Ghost Hunter ve Grim Reaper gibi 
büyük olaylara ulaşabilirsiniz. 

GHOSTSr İşte sarasıyla canavarlar, ve 
bali-trap'e soktuğunuzda verecekleri özel 
puan ve olaylar: 

1, Bal -5 Milyon puan. 
2, Blue Ghost - îovver hunt olayı. 

3, Green Smîler - Tovvo-rda Ertra bati işf- 
ğmı yakai 

4. Red Devli - tü Milyon puan, 
5. Yeilow Pottorgeist-GhosE Hunier olayı. 

5. Blue Octopua&y ■ Muh Deıran olayı. 
7. Mummy Dead - 15 Milyon puan 
3- Grim Reaper - Grim Reaper otoyı. 
Önemli nokta,. 
Her canavar dalı trap’den alınmalı, an¬ 

cak o zaman diğer canavara geçebilirsiniz. 
R1R: Eğer H.I.P harflerini yazamamz. 

topunuz soi-yandan aşağı düşme durumu¬ 
na gelirse, ban trap tarafından oyuna tekrar 

Bükülür, 

5EBBH 
Bir de ARKA KAPI alt bölümümüz var. 

Oöküman buldukça ACTION REPLAY'len 

Olanlar için ARKA KAPI’sı olmayan oyunla¬ 

ra çeşit aoke'lar vereceğiz. 
Suntan çatıştıratoiîmek için önce AR kita- 

bmızı bir karıştınn (tabii orijinalini aPdıysa- 
ntz). 

Olmayanlar için ift, say?da bir mini kıyak; 

Hasıi Oluyor ûa Oluyor? 

Ömak i: 
Bufeble Bobble: Ctraı EE Sonsuz Hak 
Oyunu çalıştırın ve oynarken öonourun 

(Freeze) ve girince TFD CD91 EE yazıp Re- 
lurn'e basın. X ite gah dönün, Geçmiş q;- 

sun. 
Örnek 2: 
User Squad: 12AA3,XX Silahlar İçin 

Kredi Sayısı 
Aynı şekilse girin vb M 12AA5 diyerek 

hafızadaki o adresin değerini görün (adre¬ 
sin hemen sağındaki iFk iki rakam) ve yeri¬ 

ne istediğiniz rakamı HEX olarak yazın (ü- 
9dan sonra A-F var. 16 için OF, mağmum 

için FF). 
Geri kalanlan da aynı şekilde yapabilirsi¬ 

niz artık. Bir daha da sormayın. peh„, 
CJ's Biephant Antlcs: 1EC71 Sonsuz 

Hak 
Mousetrap; C07B2F Sonsuz Hak 
Ninja Wamors: tS67D,XX Hak Başrna 

SHUR3KEN Sayısı, 
19A0&,XX Hak Sayısı 
P&gasus: 022B6B Sonsuz RaK 
fta/rrüaıv tefanfte: E337 Sonsuz Hak 
Sp$ce Bhti; C1C47F Sonsuz Hak 
Zoot: 01A0GÖ Sonsuz Hak 

Bu aylık sadeos bunlarla yeürmek zo- 
lundaşmız. Fakat sizm göndereceğiniz tiyo- 

lan bundan sonra yayınlayacağız, 
HER ZAMAN Uya gödereüiteoeğinlz ad¬ 

resimiz. 

AMIGA DERGİSİ 
P,K,: 41 »1311 
Bahariye! İSTANBUL 

MektuptarırifZ! bekliyorum. 

CAN YALÇiN 



Günün bırmde JRRTc.lfcten adında bir 
yazar Lörd of iiıe Ringa' isımü bir kitap yaz¬ 
dı Tolkien, Lord at Ihe Ringa'! 13 yılda ve 
mitolojik araşEmr^alar yaparak yazmaçtı. Bu 
kitaplarda adı geçen 'Middlâj Earth adlı yer¬ 
de dwarl. elf, hoabii gibi ırklar va daha bir¬ 
çok ba^a yaratık vardı. Daha şortta TSft 
adlı bir firma ‘Dungeons ,1 Dragona1 (Zin¬ 

danlar & Ejderîıalar) isimli bir kulu oyun sis¬ 
temi ortaya çıkardı. {Tabi daha sonra Ad¬ 
vanced Dungeans & Drpgon.s ve bunun 
ikinci versiyonu piyasaya sürüldü) Bu oyun 
sisteminde Tolkian'ın kitabındaki canlılar ve 
benzer yerfer vardı. 

Bu oyun sistemiyle oyuncular kayıp şe¬ 
hirleri. fiazineleri keşfedebiliyor, lanetli tapı¬ 
naklarda ve fantastik yerlerde akıllara ge-te 
bitecek bereyi yapabitiyorfafdı. Br kütü 
oyumuyla bu kadar olay nasıl beceriliyor di¬ 
ye kendi kendinize sorduğunuzu tefimin 
edebiliyorum. Şimdi size oyun sistemini kı¬ 

saca artfataym 
Oyuncular yönetmek istedikleri karakteri 

seçip ırkım ve sınıfını belirlerler, Oyuncunun 
seçtiği karakteriarin özellikten zarla belirle¬ 
nir, ukve$ını(larınagûredüzehme^ yapıta 

(Mesela stf ırKı insanlardan farkh olmak 

yzerfe 60 feel'e kadar karanlıkta 
görebilir). Bu ırklar ve sınıflar 

arasında mağa, dene, itilaf, 
fighter, bara, patedin Knlğht, 
rarger gte sınıflar ve elf tın¬ 
man. gngme, awar1, halfling gfo 

ırklar vardır. 
Oyunu oyunculann dianda 

Dungeon Master {Zindanın 
Efendisi) denilen kişi ycnetır 
DM oyuncuların karşısına şıkan 

kişileri oynar, düşman- yerine 
oyuncularla savaşır ve oyimcu- 

larrn yaptıktan hareketlerin de¬ 
ğerlendirmesini yapar. DM oyyı- 
nu ne kadar iyi yönelirse oyun 
da okaoar zevkli olur. Belki 
inanmayacaksınız ama oyuncu 

lar istediklerini yapmakta %100 
serbesttir. Mesela durup durur¬ 
ken önümüzdekine tekme afiabt- 
Sırsîniz. Küfür edebilirsiniz ya da 
bir eşyası m çatmayı deneyebilir¬ 
siniz. Oyunda birtakım belirle¬ 
meler için zar kullanılır; 

Zarlar 4. 6, fi. İÜ, 

12, 20 lik olup şeffaf, 
fosforlu, solid gibi bir¬ 

çok çeşsdi 'vardır Her oyunda ol¬ 
duğu gibi bunda <ra oyun konusu 
vardır Oyunlar için senaryoları 

ya salın alırsınız ya da DM kendi¬ 
si yazabilir ki en iyisi de budur 
0öyteK senaryo daha akter ve 

zevkli iterler. Oyunun geçtiği bir 
dünya ûSmasmı isterseniz; hazır¬ 

lanmış dünyalardan bitini satın 
alabilirsiniz veya DM kendisi bir 
öünya hazırlar ve onu zamanla 
geliştirir. Hazır satılan dünya sel¬ 
lerine örnek dank DragonLanca. 
Forgotteo Realms ve DarkSım 
gösterilebilir. Savaşları kanıite 
yapmak istemeyenler için her ır¬ 

kın, her simim, tıer canavarın 
minyatürü ve ayrı olarak satılan 

minyatür savaş kuklan vardır. 
Yazımın ilk başımda kutu oyun 

üedİFTî ama bu Pyun Sürüne Role 

Plerying' denir. Kutu oyunlar ise 

kendi başjftö ayn dır oyun çeşidi¬ 
dir. Kulu oyunlarıda bazorı olduk¬ 
ça karışık olabiliyor. 

CiviSizabon. Diplomacy, Space 

Crusarfe ve Hero Ques1 bilgisa¬ 

yara uyarlanmış bazı kulu oyunterıdıt 
Eğer bunlardan bazılarını bilgisayar¬ 

da oynadıyaanız kulu oyunlarının da 
oldukça detaylı ütebileceğim 
anlayabilirimiz. 

Bir de strateji oyunları ver. 
Bunlar ise genelde olmuş sa¬ 

vaşları veya ooliliK cteytarı simule 

elmenizi sağlar, Mesela, Panzerkrieg Stra¬ 
teji oyunu 1941 d544 yılları arasındaki ftl- 

man-ftus panzer sa¬ 
vaşlarını konu alıyor 
ve & ayrı oyun-senar¬ 
yosu var. Belli bir gö¬ 

rev her iki tarafa da 
Veriliyor ve belli bir 
zaman İçerisinde biti- 
filmesi gerekiyor. 

Size kutu oyunları 
hakkımte kısa bir bilgi 
vermeye çeliştim, İler- 
ki sayılarda "bu keşe 
Fra- Strateji Simul&s- 
yon oyunlarıyla ilgili 
bir kaşe olarak devam 

edecek 
Bu kp oyunlar hak¬ 

kında^ soru veya so- 
runlarımz: bana yazabilirsiniz. 

Ayrıca FPR'lsfle liflisi olan Player ve 
DM'ler lütfen bana yazın Adresim 

AMIGA DERGİSİ 

P.K.: 41 81311 
Beriye .'İSTANBUL 

EMRE TUNCEtt 

FRP aslında kutu 

oyunlarda doğmuş, daha 
sonra çok lututmalan 

sebebiyle bilgisayarlara 
uyarlanmışlardır. 

FRPPIn doğusu. 
gelişmesi ve bugününü 

içeren sürekli yazımız 
FRP’de, ilgilenenleri 

bilgilendirmeyi ve ihtiyacı 
olanlara da yardımcı 
olmayı amaçlıyoruz. 

Yerinizden ayrılmayım.. 



& COMMODORE-64 
ZENGİN ÇEŞİTLER 

toniği EûOroComınooora $4 BÜflisayar re Monitörleri sak$ 
TV ara talrimt MbdüiâlÖF.'Her çeşit Am#a ve PC mousB., 

5.25' ve 3.5’ Ex. Driver'lar.'Haf çeşic adaplârİBr... 
McKMûrünüzû *64 kanal TV'yo çeviren uzk. kuın. HECEIVEÜ'L^.. 

$m, 1MB, 2MB EK RAM feıtİBf/tonlgf re Qri?4 MaflfBfeH... 
40, Qûr 00.120 lık disket kytulan.iO'lik disket çante»^ 

bengin rföiriBpâd ç e$ i t te r kho u ŞtfiiûtettmııajS e cava r,' m aused e an i ng.. . 

Outtoho? ve □utekjDy sarilari, har çeşit anlrraJ jûysfcskter... 

Maralı, m, Sony, LanfeSa, CMC. Metfıa, NN 3.5V5.25' di&k^Üeı,. 

Vîii^g karşı amıvirüs/l'ç/nı*Ieri'FInpp>■ temizleme dskelleri 

BSgbayar nazarı 'Monitör steL^-ou"Prostsrd... 

Her çeşit ara kablülarVtMjj!a-rıı ^■rJnlari''Priîf. MidkKaıtuşlarui 

SüjivdsaiTıpîsrMüiıı İDa,'4 kişilik jûystük pofları... 

Arrcga. PC. C-6A, Am-sirau için yeni oçntf TATKOM oyunları, 

Aylık «vgder, Yayınlar, Kltotar, Mftsflüstıi Yönelik Programları. 

Star Ftenktı PrlnterTaf. ALSIM ürünleri,. 

BOMBELİ EKRAN FİLTRELERİ YALNIZ BİZDE... 
jşıiıparfgjnglanfıft karşı jöSsftiKiin tabucusu... 

1004 SP1 VEfiOMBED MONİTÖRLER İÇİN 

BOm£Ll-OVAL EKRAN FİLTRELERİ. ÇEŞİTLERİ,.. 
AMIGA.-PC/C-64 MİNİ ARŞİV KAMPANYASI... 

Kinden BüŞünG en saçiKİn. o&unsuı, seröer. AMİGA‘Pfr'C-64 Oyurr'srı 

Veya iriilıry programlar IG/ZSftft'TSı'lOO diskeüik ı3.5r*'5.2S"|.. Seter 

hâinde. görülmemiş fi/aflarda.. beyana kutusuyla-. 

Türkiye'nin her yerme APS ödemeli gönderilir.. 

ODÛd dlsksllik AMJgA/PC/C'64 oyun re uüiisy arşiv liEfamrzi is%ın. 

mini eravinizm ayunlanım siz seçin; . Arayın, sorun... 

VIDEO KASETLERDE BİNLERCE OYUNUN TANtrm 
35öö Amiga Byjr -nu paket halinde video kasetlerde şür<wa# 
tanıma ımfcanr.,, 
İtfaya» oyun temlım vftEH ksssEei'Mömeii ğûntteriar. 

TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA APS ÖDEMELİ 
SİPARİŞ GÖNDERİLİR,,. 

Tslil ve Pazar günleri dahil hergürı üS*.ÜCl£ü.DÜ araş-1 hizmet... 
Üyelere indirim, Türkiye'nin her yerine s^vis ve cfajpft'm 
2 Fdte^i'raf, y^lnıa AC'.OOöTî, göndererek fiye otatSürainlî,, 
En yeni oyrm re programları gûniinda indirimli alahiiirsnrz,.. 
Gününde tamir va bekim servisi.. 

GENİŞ BİLGİ VE İZAHAT:CLUR ANKA 
TLF.272 05 44/2X835 34 

SINIRSIZ PROGRAJVI ARŞİV7! 

M (Tl B 
^ *HIW BİLGİSAYAR MERKEZİ 

flLDKPOSTA CAD, AYVlLDtZ PASAJ? No, 13 
GAYRETTEPE.'İSTANBUL 

TLF:Z72 05 44/2&B 35 34 

AHİME SiRİDEBl Uzay mı derdiniz? 
Uzay gemisi yönelimi 

mi? A bal Dünya tehli¬ 
kede. Büyük bir uzay 
gemisi yapılıyor vo bü¬ 
tün nüfus dondurularak 
daha önceden belirlen¬ 

miş yaşanabilir bir gezegene doğru yola çı¬ 
kıyor. Ama o da ne? Kırmızı Alarm! Gaml 
rotası doğrultusunda yabanca hayat formla¬ 
rının radyo dalga-arı alındı. Geminin tüm 
kontrolünü elinize almanız gerekiyor 

Kontrol gk/anıoda sol ûsl köşede Skin 
geminiz ya yabancı cisimler temsili olarak 

gösteriliyor. Sağ üst köşede yabancı cismin 
görüntüsü var. Sağ alt köşede mesaj ekıa- 
m. Sol alt köşede ise geminim bölümleri bu¬ 
lunuyor. Bu bölümler: 

Bu rada dondurulmuş plot¬ 
ar bulunuyor Kırkaltı adet pilotunuz mev* 

çul, Buzlan çözmek için önce Avaılable Pi- 
;&1$‘dan bir pilot seçilir ve Thaw'dan pilotun 
özellikleri girilir. Pilotu tekrar dondurmak 
için Freeze seçeneği iş görür. 

Geminin tüm çalışan siste¬ 

minin bir görüntüsü ekrana geir. Tüm bozuk 
sistemler buradan tamir edilir Tabi tamirat 

için yeterii malzeme ve enerji mevcutsa. 

__ Tüm gerekli malzeme¬ 
ler burada üretilir. Öncelikle Sol üst köşe¬ 

deki uzay gemisini üretece* ve onu trans 
port gemisi olarak kullanacaksınız. Bunun 
İçin gerekli malzemelere bakın ve önce an¬ 
lan üretmekle işe başlayın Daha sonra bu 
gemryi kutlanarak dianda bulunan maden 
dolu meteorları' gemiye alabilirsiniz. Trans- 
porl işlemi İçin lransport ediieeek asm; ni¬ 

şanladıktan sonra T tuşuna basarsanız e 

cisim attık sizin çekini aJanmızda demektir. 

EESE3H Burada hem mad¬ 
deleri karıştırarak yeni buluşlar yapabillrsi- 
niz. Dikkatli olun. 

Yabancılarla iletişim kur¬ 
mak içindir. Seçenekler ekranm sağındaki 
mesaj ekran ında oıkar. 

Burada uzay filonuza 
yeni gemiler ekleyip anlan donatabilirsiniz. 
Ya da filodan çıkarıp tekrar bam madde ha¬ 

line döflüştüîebillrsjnk. Gemiler göreve de 

buradan gönderilirler, Ana ekrandan yaban¬ 
cı cisim bulunup görev seçikfikten sonra, 
tekrar bu ekrana dönüp göreve gönderile¬ 
cek pilot atanmış ve donatılmış gem iye klik¬ 

lerseniz gemi otomatik olarak fırlatılış Bun¬ 
dan sonra ekrana stratejik konumların güs- 
teriîdrği görüıttu gelir. Buradan gerekli ko¬ 
mutları vererek gemiler* konlros edersiniz. 
Bazen stratejik ekrandaki komutlar yelme¬ 
yebilir; Örneğin, Imnsport İşlemi için gemiyi 
stzir. kontrol etmeniz gereklidir 

Oyunda görev ailamamaya özen göste¬ 
rin. Her görev bittiğinde karşınızda yem 
olaylar ve görevle* bulacaksınız. Çok İyi bir 

İnsan olmayı da pak fazla düşünmeyin hal¬ 
kınızın yararmû olacak her şeyi iyi veya kö¬ 
tü yoldan elde etmeye çalışın, Çünkü Oyun* 
da karş; herkes öyle davranıyor, Bir de 
bırakın kabiliyetli pltaterırız sizin yerinize 
savaşsın, Emin olun ki onlar sizden birkaç 

gönlek üstün savaşıyorlar, 

AHMET TEMBEL 

Anttı 



afkinciterin şeker aldı¬ 
ğı, THALIOM firmasının 

ürünü olan bu motaısik- 
lei yakışı şimdiye kadar 
gördüğüm vektfc oyun- 

termmen hızlısı ve Ke¬ 
yiflisi. Değerlendirme' 

döki noiumj sanım kadar hakediyür ve ta¬ 

bii bu not sayesinde BİLLBOARD'da birinci 

sı ratia yer al ıyor. 
Oyun sırasında eklenen efektler oyuna 

çok değişik bir bava katmış. Rgplay arması 
da oyunu zevkli yapıyor. Oyunda amacınız 
anlaşılacağı gibi en yüksek puanı toplayıp 
birinci o3mak. 

Şimdi oyunun açıklama¬ 
sına baştaydım. 

İlk olarak karamıza şun¬ 
lar çıkıyor 
- START SEASON 

-TRAINING 
- LÛAOGAME 

■RECORDS 
- LAPIN FO 

START SEASON 
Burada kaışımza altı adet karakter çfks- 

yor, İstediğinizi seçip özelliklerini öğrenebi¬ 
lirsiniz. Bir karakteri OK’ye oas-p seçin 

Daha sorsa isminizi girin. Şimdi çıkan ek¬ 
randa bulunduğunuz Ttedurt açıklamasını 
ve bu Track'te yapign rekorları -göreöSrsiniz. 

Ve bir sonraki ekranda da vites ayamı ve 
mouse hızını ayarlayıp yanşa girebilirsiniz. 

Yarıştan Esc tuşu ile çıkabilirsiniz. Eğer 
yarışın devamını görmek ;şt&miycrsanjz bir 
daha Esc luşu-na basın. Oyun içinde kulla’ 
niten diğer tuşla/ ise ilerde açılanıyor; 

Mest Track Bir sonraki TraöK'ö geçme¬ 

nizi sağlar. 
Load geme Evvelden kayıt ettiğiniz bir 

oyunu yüklemenin sağlar 
Ssve game : Oynadığınız Season'ı kayıt 

etm-enizı sağ im. (Düdıati Hır Season'ı sade- 
ca S kere kayıl edebilirsiniz.) 

Giveup Turnuvadan çıkar 
Records: Herhangi bir pistte yapılan re¬ 

korları înoetemunizı sağlar. 
Tr?ck İnfû : Pistler hakkındakr ayrmtıten 

İncelemenizi sağlar. 
St&tistics: Puan durumlarını gûstenr. 

TRAiNİNG 
Bu bmütnde çalışma yapıyorsunuz. Baş¬ 

la yine sürücü seçtikten soma karşınıza üç 
seçenek çıkıyor Bun im SırftSiylaşöyi-e; 

* ONE ÛPRONENT Tek rakipte karşı 

karşıya oynamanızı sağlar. Eğer bunu se¬ 
çerdeniz karşınıza rakibinizi seçmeniz İçin 
farklı bir ekran çıkacaktı; 

- ALL ÜftiVERS: Tüm oyuncularla bera¬ 
ber yarışman ızı sağlar. 

- NO OPPONENT : Rakip olmadan tek 

baş miza yarışmanızı sağlar. 
Diğer normal ayartan da yaptıktan sonra 

yarışa geayorsuntız. 
LOAD GAlıfE 

Save diskinize kaydettiğiniz bir oyun 

yüklemenizi sağlıyor. Bu seçeneği Season 
menüsünde de bulabilirsiniz. 
RECORDS 

Sizin veya başkalarının yapmış olduğu 

rakorları incelemenizi sağlar, 

H33I333ÎHM 
SuraCodo pistler hakkında ay/ıntılı bilgi 

bulunmakta, Bu son üç seçecek Soason 
bölümünde de var. 

►►►►►►►►►► 

- ÖVÜN İÇİ TUŞLARIN AÇIKLAMASI - 

P ■ Pau$o 
Q- Motor yolun dışındaysa 

içine girmesin' sağlıyor. 
Sof SHIFT 'Vitesarlım 
Sol ALT - Vites azattır. 
1 - Repfay •! içten) 

2 - RepJay lYaKındanj 
3 - Repiay (Uzaktan} 
4 - Repiay (Helikopterden) 

Kazafan 
helikopter 

görüntü aun- 
den izlemek 
çok zevkli. 

Space ■ Rspiay'den yanşadönüş 
Flfl - Rakip tartıma. 
Sağ Yör Tuşu - Hisli İleti 
Sof Yrm Tuşu - Hızlı geri 
Aşağı Yön Tuşu - Play 

Yukarı Yön Tuşu ■ Stop 
Esc - Çıkış 

Tuşlan öğrendiğinize gere, artık oyunun 
gençsk ladma varabilirsiniz. İniş ve çıkışlar¬ 
da, virajlarda ve düşüşlerde oyunun gerçe¬ 
ğe ne kadar yakın olduğunu terketteceksi- 
niz. figkspieri arkanızda bırakmak ise ger¬ 
çekten güzei bir duygu. Birinci olarak bitirip 
de çömezleri seyretmeye başladığınızda 
ise, oyun sizin için yeni beşliyor demektir. 

UMUT ÇELENLJ 



4 
A %*. 

AJAN X Bildiriyor,.. 

Evet sevgili okuyucular serdeniz bu köşenin yeni yazan; Emre. 
"Ş*mdi bu Köşe ne k-ûşes* 'r diye soracaksınız. Bu Köşenin belirli bir 
konusu yük. Herkese hiîab eden demişken konulan var. 

Sunlar ayın hit oyunsan ya da demulan olabilir Kısacası bu köşe, 
magazin köşesi. 

k olarak - Oyumlar Nasıl Acep!?! 

Gelecek aylarda bu bölümümüzde aym bazı hit ayıınlarını kulağr- 
nıza çıtlatacağım. Ve btı oyunlar hakkında bazı kısa anamlar ve 
açıklamalar yapacağım. 

m Ai\ı i", [JI.TÎMi 
Bu bölümümüzde size bzim Coder'larımızdan ve çafışmalgnn- 

aa;'i bahsedeceğim Ve bu çalışmaları yapanların özel hayalından 
da taaı;... Yok camm tfaha neler, özel dedîysek o kadarda değil. 
İnanın bu dergide yaşatmazlar benî. Ama yine size bazı k-yaklar ge¬ 
rçeğiz. (Tolga abi. niye bana by;e bakıyorsun, ya sen Ersen a,..bi 
Hayır! Gelmeyin ü-sbjmel Vallaba öiİlaha saka yapıyorum! IICAĞFY 
□ÖUÜK...J Jam 

' 
□tannialo :gynûm arkadaşlar işkance(upsr),.. ay pardon toplantı salonun¬ 

dan geliyorum, kıyak; rrtıyak. yok sadece size kim olduklarından ve 
ne iş yaptı klannda n bahsedeceğim,.. 

Her neyse şakaya bırakaiım. burada bana hiç blrşey yapamazlar;1 
Benim oolıtik haktan m varı1] Ve şimdi umut verici bif gruptan bah¬ 
irce* istiyorum bu grubun ismi; SAGEîM Sage, kesinlikle Cracker 

bir ğdtup değil, tamamen yasat çatışan tur gruptur. Grubun eleman¬ 
ları; UMUT "Detsin (Güder), KIVILCIM "T.O.N" (Güderi, TOLGA 
"A.D.Cooper ;Müzik & Program}. VOLKAN "RAVEL" (Program & 

Gfe & Swapj, TOLGA "Darkr (PC-Pragram), EMRE "Opfie" [PC- 
Program), Volkan ve Tolga. Hançer oyununun yapımında da çatış- 
mi'Şlandî Hazır yeri gelmişken size W de Bir vereyim mi? Aslında 

SAGE var ya SAGE. artık yc&... Hih hihı, T.O.N. bu aralar pek bura¬ 
lara uğramıyor ve onun haberi yokken gruûun diğer elemanları CL|- 
QUEe transfer oktu Neysem siz yme de SAGE'mlş gibi yapın da 
üzülmesin... 

Kıvılcım, zammında Siiicon Magesda poster olarak •şaltşiyerpu. 
Şiltem M$ge$ grubu1 başlangıçta umut vaadetr?îöSJOe rağmen sone 
İyi olmadı. Grup elemanlarının sayısı arttıkça işler avnmymbaştadi 
Heıkes yapması gemen Işını satfamaya başladı ve günün birinde 
8GG?M;!' İşte ğzûcü iü'r öykü takat gerçek. Aynı olay başka bir 
grup olan Zomöte Boysun başına gelmişti.. 

Umut ise Amiga Cedeı’itğma Atarı 80Ö/XL'd9n geçti. Gerçi om 
dan fazla bahsetmek islemiyorum. Ne de oba az buçuk yakınlığı¬ 
mız var. O kadar da değil car™. 

Diğer elemanları da gelecek sayıda okursunuz arlık 
Bu grup şimdiye kadar birkaç şık 'modan başka birşey yapmadı 

(Fakat çok yakında bir Mega-Deme yapacaklarını size buradan fısıl¬ 
damak istiyorum}. 

Bunlardan binsi ickfalı gözükmekte. Son yaptıktan mtronun logo¬ 
su Freeiancer (Serimsi çatışan) bir grafikar olan Lord Titan fjankvt} 
tarafından çizildi. Sabiden güzel oldu. Amca öaöer bölümümüzde 
bu inîro ile ilgili binici haber bulabilirsiniz. 

Son olarak şunu söyttyebilirim ki bu grubun çalışmalarından hoş¬ 
lanacaksınız. Aynca SAGE'e rakip bir grup tahminimce It&ran çıka- 
b'lir. Fakat bu grubun ttm olduğunu kimse dv.'mryof (Ben hariç}. 

Çarpıcı ilginç olaylar ve facialar yani. 

Evet sayın okurlar bu ayki haberierımrzln çoğu dergrde geçiyor. 
Önce özetler Grafikerler Dehşet Saçıyor - Dergide Müzik ofayı - 

Ersen suç üstü yastandı - AMİGA W0RLD - Türkiye pjyasaya çıktı 
mı sorusu gündemde? ŞirrMİr haberi*; 

Ewef. Sayın okuyucular, muhabirimiz. Modada bu apartman ka- 
bna yuvalanmış olan dergiye gizlice germiş bulunmakta. Şimdi mu- 
babirimize bağlanıyoruz-. 

Ve sayın okuyucuiar Amiga Dergisinde bulunmaktayım. Şöyfe bir 
konuşmaya fahrî mi oluyorum m? 

Detaii - Hayır! Otms? jjfyurum sana olmaz! 

Ravel-Bu vektör logosunu kultan&cafcjıl İlk kullandığı m beğen¬ 
medim I 

Detaii Ama Vo.- a ıı; m, Senin ■-■ekte■■ iıjgonu ekrana koymak da¬ 
ha zor. 

Bunu darnomuzda kullanırım.TAMAM Mi?İt 
flavsf' Bunu ser. istedin. 

[Rflfvel it? dar ve küçük olan Fransız balkonun kapısını açar ve 
Datai.i seraya sıkıştınt Çünkü Detajl şişmancadır. Ayrıca 3. katta 
olduğumuzurta binmeden geçemiyorum, Ve..) 

Ravel ■ Eğer bg vektör logosunu bu intromuzda kullanmaksan 
sem burağan atarım. 

ıBu sırada grubun müz;*. yaravcrsı oton Coüper'dg, Ravel'e yar- 
d m edere* balkonun kapısını kilitlerle' Detaii artık bir ayak genişli 
ğinttak; Pir yerde Sikişmişim Vs Detail’1 gramerden kurtaracak bal¬ 
yoz puç o anda yetişir. DeiaiiT annesi aramaktadır. Ravel mecburen 
kacıv' acar ve 3 anda Oesail toz olur. Yaklaşık terbuçuk saal sonra 
dergiye bir :e!efar gelir j Sonradan anlatılanlara göre telefon İs v>ç 

rtiden- çe-mekredr ve loıefonda Ravel'e söylenen süz lef-şunlardan 
Merettir; 

Detaii - O vektör logosunu kullamtııyacağrm!- Click ■ 

Bu kısa konusmal habe» İse .lergldeyken raslantı sonucu duyul¬ 
muştur. 

Oiay Di-;ı-3i Vn introsunu gor-is'mıîsiyifi başlar. Müzik başfayırca 
olay üa başlar... 

Tb^a - Vay! Umul sahiden müthiş olmuş, Özellikle giriş çok-gıı- 
z&L 

Voflran - Aşağıdaki scroll da müziğe ritim tutuyor, ne kadar güzel 
otmuş.. 

Umut- Vektörüm nasıl olmuş ama ? 
Ersen • Bu da müzik mi17 B.ktan elmuş. Hep aynı ntmı. 

(...diyerek Tolgaya taş atlı. VsTotğa'da şöyle cevap vendi...) 
Tolga - Aliahtar sen müzikten anlamıyorsun!. 
Ve Ersenin müzik bilgisine hakaret esti. 8u olay burada kapandı. 

Fakat bu konunun inceliklerini gefecek aya tan yakıcı röportajlarla 
inceleyeceğiz, 



Eırsen suç üstü bir yazaca işkence yaparken yakalandı. Yapıtan 
aramalarda i adet Amiga SOD, 100'e yakın 5.25 disk, 1 adet hard- 
disk, 1 artel Kelpdisk, 2 adet 5.25drive ve birçok v.rüs butuflüü. 

Baskın- gerçskîeşlirerı polis mamuru ile görüştük: 
Mirfıafcr- Eve! efendim . içeri girdiğinizde neler gördünüz. Bize 

ds arflatır mısınız? 
Pûlis Memuru- hı., Efendi m sahiden çok acı bir sahneydi. Zavallı 

bir yazann eline* yaklaşık t M arte? 5,25 dis*e1 gördük. Bu kişi bu 

disketler 100 {fisklik başka oir gruba ftAMDISK'den kopyalamaya 
çalınıyordu. 

Yani bir disketi bilgisayara okutuyor, daha sonra da disketi çıkar- 
ııp yenne kopyalanacak disketi koyuyordu. Bazı polis arkadaşların 

midesi bile bulandı. 
ıVfüıtettA Peki efendim iyi günler. 
Daha sonra da Am-ga üzerinde uzman b irisiyle görüştük, 
Muhafor* Etendim acaba böyle bir kopyalama ne kadar sürer. 
Uzman tifası- Bu şekilde normal bir kopyalama 2 saat kadar sü¬ 

rer, Fakal işkenceyi yapan ksşi Verlfy'ı açmış ve bu işi A kafesi- 

kammştıt 
Muhabir- Açıklama için teşekkür ederim. İyi günler 
Ve şans eseri mahkemeye götürülürken Emen Bey'le görüşebil¬ 

dik. 
Muttadır- Niye böyle bir suça yöneldiniz? 
Ersen - Ö yazısını zamanında getirmemiş bir yakardı. Ayrıca Dri¬ 

ve'm teki bozuklu. Başka yapılabilecek bkşey yoktu. Ada;si yarini 
boldu. Pişman değilim. eylemlerim sürecektir! 

Deyerek sâzferine son verdi, Ayraca mahkeme sonrası müebbet 

kopya yapmaya mahkûm oldu. Ban Aüdürrezzak Cinozmez. Haber 

Marketi içsn biküriyorum. 

Evet saym okuyucular hakkında büyük dedikodular çıkan, AMI- 
GA flORLD-Tütkîye dergisinin piyasaya çıkıp çıkmadığı m araştırı 
yoruz Yetkililer, "Böyle bir dergi yoktur. Olca önce biz duyardık.' 

dediler. 
Biz yine de araştırmaianmiza devam ediyoruz- Eğe? böyîe bir 

dergi görür veya duyarsanız bana telefon edin, Eğer tontonum siz¬ 
de yoksa saat 6'dan sonra beni telefonla arayın, size lelofonumu 

vereyim (HAÖÜHAHAHUK; 

Yazar- Şey... Belki ilgin 

Ed- Ne ilginci Kardeşim öncelikle ilg... 

3ANGIÜ- 
Yazar- (Yavaşça editöre yaklaşır ve,,.) Tüh! Ölmüş,... 

Ersen- Oğlum, böyle editörleri yaşatmak hala! 
Bak. ben KICK-ÛFF oynaşken bile kafam şişti. 

Yazar- Ama öldürmene gerek yoktu. 

Ersen- Ben lanımaml. 

Son olarak: Userlandan birkaç söz 

Abı! Seyret bakalım, 
Bu iki port'u bir kabloyla birleştirince ne olacak1 

Hey! Şalteri kapattın izafimi? 

3u aylıkta bu kadar sayın okuyucular. Her ay yeni oyunlar, ilginç 

haberler diye btr olay yok. 
Mesela gelecek ay İlginç olmayan haberleri*, ufflty tanıtımlarıyla 

ya da fıkralarla karşınıza gelebilirim. Beni okumak zahmetinde bu¬ 
lunduğunuz için size teşekkür eden m 

Ye şimdi usla Yunus Emre dan bir tavsiye ile kapatıyorum. 
"Ey okurlar, size diyeceğim O'dur ki eğer gece vakti evinizde 

elekrtrik kesilirse sakın kİ sakın tuvalete girmeyiniz» girseniz bile klo¬ 
zetin kapağiîiifçöîîlral etmeyi «hmal buyurmayınız! 

Yazar - Efendim Ersen abL Ne?! rcgtantı mı?? Ama?l kem küm1 

günde 2 defa olur mu ya ??! İİYLMKÛÖÜK... 

B^r süre sonra bu yazı editör taralından okunöuğunda- 

Ed- Kardeşim ne biçim yazı bu bayie. Eser? yapıyorum diye oda¬ 
lığı batırıyorsun. 

Yazar- Ama.. Kem. Efendim okuyucuyla iyi bir ilişki kurmak İsle¬ 

dim yanı... 

Lan grafiğe bak1Tıpkı Azrail. 

Bak oyunda da adam böyle atlıyordu. adama hiç bir şey utmu¬ 

yordu. 

Aaa! Bak Amigo Dünyasının ilk sayısı- Dur şunu b*r ofcuyim. 

Dergiye bak bef Onları kclülüyenterin başına bela gelirmiş, 

Saçmalık. 

Acaba monitörü dolabın üstüne koymam iyi öldü mu? 

Şu Corctad'tan yeni geldi. Bak bakalım ne varmışı 
Ha,ayrıca' EXRLQSEVE" ne demek? 

Terminalor II sahiden güzel oyun! 
Adam irimde çakıyla şöyŞe yapıyor! 

Ersen kadar kütü bir patron görmedim. 

Ed- Ne o öyle yok yorummuş, yok habermiş. 

Yazar- Ama... Mük..cük 

Ed* Hele başkasının başından geçen olaylar. 
Dedikodu sayfası mı burası? 

İlk sayı için beni yeterince çektiniz, hırkada r yeter, gelecek sayı¬ 

ya kadar gücünüzü toplayın çünkü daha felaket olacak veee çok 

yakında DERGİYİ ELE GEÇİRECEĞİM.-, 
NIHHAHHAHHAAA.. 

EMRE ÇELENLİ 
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İLAN 

ELEKTRONİK 
A MIC, A & COMMODORE 64 

•İŞ »Eğitim ■utllfîy »Grafik «Müzik •Anlrnmyon 
»Mirrvjri ÇföJm »Kelime i^ism »Masaüirtü Yayıncılık 
ve OyunProejamfcm tüm versiyonları İle ayrıca. 
iOO CİPİ Loser Printer ÇıkLşı v* Scanner 
Uygu lama km İle 
dûElrta hizmetinizdeyiz. I s ; 337 35 97 
PıyJ&nyı Bk. Ighıını Ha: KADUtâY-teTAMBUL 

MESUT BİLGİSAYAR 

Ziya Gökülp Cad, |Sro:24/39Metro Han Alt Pşj, 
Kizilay/ANKARA Tel: 431 66 65 

* SinclaLT-MSX-Anıütrüd-Cornmodore-Ataı,i-Aıitiga- 
Maciııtüsh-PC Programları 

* Disket, Örtü, İthal JoytiückçejjiJeri 
* Bilgisayar KliJbü üyeliği 

Bu ilanla bize gelen herkese 2 adet A50Û oyunu BEDAVA 

SERHAT BİLGİSAYAR MERKEZİ 
Amiga & Commodore 64 

Her iki bilgisayar için cır son oyunlar, demolıır 

Ve ndlıty'ler ANKARA* dii sadece bizde... 

Esat Caddesi No* 110/B 

Küçukesat / ANKARA 
Telefon i 437 46 7& 

ÇOK, ÇOK FARKLI BİR 
TAMİR VE BAKIM SERVİSİ 
Güvenebileceğiniz bir tamir 

ve bakım servisi arıyorsanız, 

anında görüntü istiyorsanız 

neden gelip bir çayımızı 

içmiyorsunuz? 

PEYK 
COMPUTER 
ÇENTER 

Her türlü Hardvvare, Softvvare, malzeme ve bakım servisi. 

PEYK COMPUTER ÇENTER I 

Zeytinlik Malı. Odabaşı Sokak No. 45/1 

Bakırköy / İSTANBUL 

(Sahil ÇELİK. SHELL karşısı} 

TEL: 571 53 48 

PEYK COMPUTER ÇENTER 2 

Kınahtepe Sokak Sirmtaş Blok No. 7/2-B 

Merter/İSTANBUL 
(GİM/Y fim sokağı) 

TEL: 554 23 26 



JLRIHılE mwm| Ftasîıback, hepimizin 
uzun zamandır büyük 
tir merakla teklediği ve 
geldiğinde ise üzerinde 
uzun zaman oynadığı¬ 
mız bîr oyun oldu. Mü¬ 
kemmel grafik ve ani¬ 

masyonlarıyla, Prince of Pcrsia'ya bile taş 
çakarları bu oyunu sonunda bilirdik, ve tüm 
bolü■migripm açılamasıyla karşı mzdayız. 

Oyun hakkında sîzlere 
söyleyebileceğim birkaç 
rakla daha var. Herşayden 
önoe elinizdeki gpn Fran¬ 

sızca ve 4 disk ise., oyunu¬ 
nuz tam değil. 4. oöîüme 
geçince oyunun lam olarak 
krıimadığını anlayacaksa 
nız. Bunun yen ne, oyunu¬ 
nuz 5 disket Fransızca veya 4 disket İngiliz¬ 
ce ise problem yok. Tam kırıtmamış Fran¬ 
sızca vefsiyonuna bk D-, boot disket ekleye¬ 
rek bu sorunu yok e», Inglfizce versiyo¬ 
nu ise problemsiz. Bunlar aklınızda olsun.. 

Oyunun giriş, kısım Demo gruplarına 
taş ^karacak kadar göz alıcı- 

Oyunun başındaki damadan kafıramant- 
rmzın düşmanlardan kaçarken vurulup ba¬ 
yıldığını, ayıcığında ise kendini bu karma¬ 
şanın içinde bulduğunu anlıyoruz. Bundan 
sonrasımr gelin okuyun.. 

Oyunun başladığı ekrandan -1- aşağı 
imn ve buradan Hol<?cubaru -2- alın. Yukarı 
çıkın, bir sağ ekrana geçin ve robotları -3- 
öklürün. RobotJan öîlürmek için eğilmek 
gerökîiğinl unutmayın. Ayrıca onları vurduk- 

Yaygın düşüncenin tam tersine, bu oyun 
Another Worid 2 değil t Tek ortak yanlan 

aynı firma tarafından ve 
aynı şekilde yapılmış olması. 

lan soma yanlarından uzaklaşın, yoksa bu 
robotlar patlayınca $iz de patlamadan zarar 
görüyorsunuz. Sağa davam ecin. Bu ek¬ 
randa iki Muianl -4- göreceksiniz. Etindeki 

sopaya benzer afet ise bir bazuka, eğer bu 
adam sizi yakalarsa vücudunuzda büyük 
bir delik açabiNr, Şimdi size, oyunda çek işi¬ 
nize yarayacak bir tiyo vereceğim, Eğer 
düşmanların {robotlar hark;) karşısında de- 
ği: de, tam yanlarında durursanız, siziere 
zara; veremezler. Bu tiyoyu iik olarak bu¬ 

lunduğumuz ekranda kullaoacağrz. Aşağıda 

duran Mutâul'ın tam yanına düşün. Mutant 
ateş edecek ancak sizi bir türlü vuramaya- 
cak. Space iuşuna basıp silahınızı çıkaran, 
ve ateş tuşuyla da Mutant'ı silahınızın kab¬ 

zasını vurarak öldürün [böylece silahımızı £ 
şekilde, ya ateş ederek ya da kabzasıyla 
katasına vurarak kullanabildiğimizi anladık]. 
Soldaki kapıdan geçin ve aşağıya inin. Sol 
tarafa yürüyün ve taşı -5- alın. Karşınıza çı¬ 
kan duvardan yukarı çıkın ve fü krediyi -6- 
alm. Bu krediler, bulunduğumuz gezegende 
kullanılan para birimi. Geldiğiniz kssa yolu 
geri dönün ve aşağıdaki Mutant ile robotu 
nasıl öldüreceğinizi okuyun. Aşağı kan dik¬ 

katle incelediğinizde, kapalı 
karnın arkasında bir Mu¬ 
tanı -7-. önünde ise bir ro- 

boi -8- göreceksiniz. Tam 
onların hizasında, ekranın 
sağ tarafında ise bir başka 
düzlük ve üzerinde dedok- 
törler -9-, Bu dedeklörter si¬ 
zi farkedince kapı açılıyor 

Bu durumda, sizin yapmanız gereken şey, 
üzerinde dedektör bulunan düz¬ 
lüğe zıplamanız, Bunu yaptı¬ 
ğınız an kapı açılacak ve 

Mutan! size ateş edecek, 
ancak yanlılıkla önündeki , _ 
rabolu vuracak, ikinci kez 

ateş edip sizi vurmadan ön¬ 
ce sizin ona ateş edip öldür¬ 
meniz gerek. Bunu başardığınız t 
an, Muiant'ı vurduğunuz yere gi¬ 

dip düşürdüğü jeneratör’D âla- j' 
bilirsiniz. Evset, aşağı ekrana 
geçin şimdi. Bu akranın en 
aşağısında yine bir Mulant var 
■10. ancak bu sefer tam yanı- 
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na imne şgnşımııyak. Ayrıca oöun bulun* 
düğü kata da inersek, zaten tezim tarafa 

bakıyor, hemen bizi görecek ve vuracak. 
Bu yüzden onu aldatacağız. Ekranın sal ta¬ 

rafında, Mutanı in büründüğü düdüğüm bir 
kat üstündeki düzlüğe -11- gelin. Düzlüğün 

en ucuna gelip Mulart'a doğra taş alın. Mu¬ 
tan*, taşın sesini duyunca etrafında bakıp 
dolanmaya başlayacak. Tam afemıft dö¬ 

nül tetf-jğu bir sırada aşağıya atlayıp onu 
vurun (eh, erkekliğe sığmaz ama bunu yap¬ 
mazsak ölü bir erkek olacağız}. Evet, bu 
föş il$ şaşrrlma oyununu birçok yerde kulîa- 

dz sonra buraya geteoeksmız, aklınızda tu¬ 
tun. Şimdi geldiğiniz yolu -geri dönüp olabil' 
tülünce oyun ekranının sol tarafına gidin. 
Sonuçta bir makim -Tl - wâ büyük bir uçu¬ 

rum göreceksiniz, Buradaki makinada jene¬ 
ratörü kullanın, İşte, artık uçurum yok ve bir 
köprü var. Buradaki robotu -15- da öldürün 
vesd ekrana geçin,, 

Evet, artık ilk bölümün yarısını tamamla¬ 
dınız. (hehe, daha yarışım,.) Bulunduğunuz 
ekranda bir asansör ya* -t6-. Ona binip yu¬ 
karı çıkın ve soldaki ekrana geçin. Şuraca 
yine dedektöırlervar-17-, Siz dedektörlerin 

nacağız, aklınızda olsun. Bu ekrandan hem 

sağa, hem sola geçiş var, ama tez şimdilik 
sağa gideceğiz. Sağdaki ekranca yeşil bir 
alev var M-, sakın ona dokunmayın ve 
üzerindeki düzdükten geçin. Bir sağdaki ek¬ 
randa ise yende eiektriktenrne^ var -13- 
Burclann üzerinden zıplayın. Yerde teedek- 
lörfeî göreceksiniz. Bu detektörlere değdi¬ 
ğinizde üst (atınıza bir asansör gelecek, Bu 
asansöre sırmanın ve sağ taraftaki makins- 
firn -H- yanına gelin. Bu ter recöarger, Bu 
alet oyun esnasında terçok kez karşılıkçı 
kacak, ve hasta, daha da çok kez kabınıza 
çıksın dua adeceksiniz. Fite basın ve 
feneratör'ü alın. Ateş tuşuna basıp bu jm- 
ra'ör'ü rectıarge edin. Oma sonra oyunda¬ 
ki hayat eneğinizi temsil eden prl'i afm 
(Bouclier) ve onu da rachange edin, Artık4 
piliniz, yani 4 hakkınız var. Her vurulduğu¬ 
nuzda enerjiniz gidecek, ancak istediğiniz 
an gen dönüp buradan dolduracaksınız. 
Evet, dikkat ederseniz yukan kata gidebilir¬ 

siniz, ancak şimdilik oraya gitmiyorsunuz, 

önünde dunmce akranın sol tarafırtfakı 
asansör aşağı iniyor, ancak dedekldrürı 

önünden çekilince asansör yine yukarı çıkı¬ 
yor. Bu miFusîtöa bir türlü asansöre binemi¬ 
yoruz. Deöcfctörün önünde durup onu meş¬ 
gul edecek, böylece asansörü hep aşağıda 
tutacak birşey lazım. Hmmm.. siz yolunuza 
devam $öir> ve yerde duran birşsyi tarfce- 
dın. Hey, ter taş buldunuz -1S-. Artık hemen 
deoektörierin yanına dönüp laşs dedektörün 
önüne tiTİatacağmızısöylememe gerek kal¬ 
madı. Artık dedekîör hep açık kalacak, 
asansör hep aşağıda duracak, biz de asan¬ 
söre binip üzerindeki (ransporter'ı -13- ala¬ 
bileceğiz. Bu aldığımız îransporter, insanı 
bir yerden başka bir y$ng ışınlamaya yarı¬ 
yor. Ama bunu biz kullanmayacağız, şimdl- 

nk cebimzöe dursun, Hemen gidip dedektö¬ 
rün Önünden taşı aiın ve asansör yine yu¬ 
karı çıksın, boylece devam etmek için yolu¬ 
muz açık oJaeak, Bir aşağı kattaki a$ansör 
ite aşağı iten, Burada ise üzerinde SAV E 
yazılı bir maKina ver -2tk Bilin bakalım bu 

ne işe yarıyor? Evet, oyunu flAM'a save 
edebilirsiniz, Arttk öldüğünüzde oyun en 

taçtan değil buradan aaşlayaca*. ekranın 
alımdaki bocuktan ter aşağı ekrana geçin. 
Bu ekranın alt katındaki robotu -21- öldü¬ 
rün, Karşınızdaki kapıyı açamadığınızı !ar- 
kedeceksiniz. Eh, kötü şans, siz on iyi& ten¬ 

ce ter ekran yukarı, sonra ter ekran sağa gi¬ 
din. O da ne17 Az önce asansör ile yukarı çı¬ 
kınca asansörün altında bir boşluk ortaya 

çıkmış, Hemen oradan aşağı İniyorsunuz 
ve en ait Kattaki £ nöbetçiyi -22- temizliyor¬ 
sunuz. Enerjinizi aynı ekranda -23- rechar- 

ge edip sağ ekrana geçyoreynuz. Burada 
göçmenize mani öten yeşil alev: -24* tnter- 
rupter ile kapatıyor, tekrar açılmasını sağla¬ 
yan dedektörlerin üzerinden atlayıp cır sağ 

ekrana geçiyorsunuz, Burada -25- önce ra- 
botu, daha sonra taş atma numarasıyla 
Mutant's öldürüyorsunuz. Yine sağ ekranda 
iki adet dev gibi silah var. Allahlar çalışmı¬ 
yorlar, yoksa göçerdik, Buradan CLE ad'ı 
alati -26- alın, sağa ıterlomaye devam adin. 
Bu ekranda, sağ üst tarafta 50ü kre^ -27- 

var, bunu almak zorundayız, Aynı ekrandaki 
detektörlere değersek, bir ekran önceki 
büyük silahlar çalışmaya başlıyor, bu yüz¬ 

den ne yapın, ne edin, rechajge makinast- 
na ve kredilere dedektörlere değmeden- 
ulaşın. Bu aslında zor değil, zıplayıp tuluna- 
cak birçok düzlük var ortada. Herşayi aldı¬ 
nız ftîi^ Şimdii, oyunun başlarında, yukarı- 
gidebiteceğimiz ama daha sonra geliriz de¬ 
diğim yere dönün -14-, Bayağı uzak Ktedr 
aslında. O ekranda asansöre binip ter üst 

Kata, oradan da sola gidin, Mutant'ı -2fl- öl¬ 
dürür, Yukandaki kata çıkın ve dedektörler- 

lo oynayıp, asansörü gerektiği gibi yönelin 
ve ekranın en üst katına geçip ter sağdaki 
ekrana geçmeyi başarın, Bu ekranda ter 
yoralı adam göreceksiniz -29-, Bu adamla 
konuştuğunuzda, kendisini Mutaıiiların ya¬ 
raladığını, ve kurtulmak için lek ümidinin 
Teteporter olduğunu söyleyecek. Bu Tele- 
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porte* sayesinde kendini ışınlayacak ve bu¬ 
ralardan kurtulacaktır. Ne tesadüf, bizde ete 

teleporter yok muydu17 7 Hemen adama ve¬ 
riyorsunuz ve adam gidiyor, geride birşey 

kalıyor. Adamın kimhk kartı.. IDCARÖ. 
Artık işler yavaş yavaş çözülüyor. Daha 

önoe açamadığım ızkaptyı -21- bu İD Card 
ile açıyoruz ve aynı ekrandaki Mutant'ı öl- 



djfrOyonfr. öiı alnacı katta ise 2 
-30- var. Bu Mutanftarın tam üstündeki 
düzlüğe gelin ve taş aîm. Attığmsztaş. yıne 

atî kattaki silahı çatıştıracak, bü silah 2 Mu¬ 
tattı da öldürecek, Siz. dikkatlice ateşlin 
arasından sıyrılarak vurulmadan sağ ekra¬ 
na geçeceksiniz, Arlık ününüze çıkan ufak 

tetek engellerden sonra kolluğunda' oturan 
bir adama rastlayacaksınız-31-, Bu adam, 
New Yıtashington'a gitmeniz İçin yanındaki 

kan ilk yüksek yere tutunacakta Bu -oiayı 
başka HİÇ BİR yöntemle yaşamazsınız. 

Keyboard'dan oynayanlar ise ateş tuşu ye¬ 
rine Shiît'i, yün için de ok tuştan m kullana¬ 
caklar. Hemeyse. bu hareketi yeni bölümün 
ikinci akranında üst kata tırmanmak için 
kjjlsafi&caksmız. Sunuza devam ettiğiniz¬ 
de bir süre sonra kırmızılı adamlar tarafın¬ 

dan saldırıya uğrayacaksınız. Bu adamlar, 
sarındaki bir Sakım cihazlar sayesinde 

mmn 
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uçurumdan atlamanız gerekipama bu¬ 
radan alladığınızda ölmeniz için yerçefcîrtı 
kuvvetim kaldıran Ami Gravity ateiini atma¬ 
nız gerektiğini söyler. Bu aletin tfyalı 500 
kredi, Stzin bu kader paranız var, parayı 
rin, afeti alın ve kendinizi aşağı atın.. Evet, 
i. bölüm bitli.. 

Açıklamanın bu kısmından sonra sizfeıs 
'Taşı alm ve adama alın, buradan anahtarı 
alrp şurada kullanın* dn$i şeyler yazmaya¬ 
cağım, çünkü1. bölümü bu dergi yardımıyla 
dahi bitimıiş otsanız, bu gibi basit şeyleri 
artık kendiniz hall®ctebmrsFttz, Ayrıca harita 

ve numaralara da ihiiyacımz olmayacak. 
Evet, oyunun ikinci bölümü New w&s. 

hıngton’da geçiyor. Burası, astında t. bö¬ 
lümden çok" daha geniş ve karışık bir or¬ 
tamda gelişiyor. Bunun yaranda oyunu tek 
başınıza çözmeye çalışıyorsanız ve Fran 
sızcaruz da yoksa, aerçekten zorlanı ramız, 
ama sizin etinizin a-îrnsts bcylesine bu berg: 
var. Tamam, lamam, teş&kkiir etmek için 

kendinizi bu kadar yarmayın, önemli değil. 
Botumun kodu TOIT ve ıssız ta yeraltı 

binasında, başlıyoruz. Burada ilk yapmanız 
gereken üst katlara tırmanmanız. Burada 

özel bir harekete ihtiyacınız olacak, burayı 
iyi okuyun, Birçok ioyslick huNgnıası arka¬ 
daş bu hareketi yapamadığından burada 
takılmıştı. (Hareket Joystiek ile de yapılıyor 

ancak keyboartfda oynarken keşfetmek 
daha kolay) Joystrck'îe düğmeye basıp her¬ 
hangi bir yöne çekin Adam koşmaya baş¬ 
lar. Bu anda düğmeyi bırakmayıp kolu her¬ 
hangi bir yöne çekmeyi biralarsanız, adam 
koşmaya devam edecek ancak önüne çı- 

uçafoMyartaf. ilk kez karşılaştığınızda zorla¬ 
nacağı mzılahmin ediyorum .ancak onları öl 
dürmeyi başarıp, aynı odatfe sutsak olan 

İAN adlı arkadaşınızla konuşup, ondan 
Champ De Forçe adlı kalkan aletini aldığı¬ 
nızda artık eskisi gibi kurşunlara çıplak he¬ 
def olmayacağınızdan fazla zorianmayâ- 
caffâirni. Bu afeti netum'e basıp kutlandığı¬ 
nızda, kısa bir süne için önünüzde bir kal¬ 
kan açılacak, ve düşmanın mermilerin# kar 
şı sîzleri koruyacaktır. Burada, tan ile karşı¬ 
laştığım* odada bir de sandalyeye dürdü¬ 
ğü nuzda olayı anlama azı soğuyacak çok 

çüzei bfr demo daha çeki yet Unutmadan, 
eğer herhangi bir demoyu seyretmek iste¬ 
miyorsanız, escape luşu ile oyuna geri dö¬ 
nebilirsiniz. Sandalye bayından sonra tek¬ 
rar tekrar lanla konuşun. Bu sefer lan size 

Dealh Tower'dan söz edecek. Ayrıca. 
■ Dealh Toıver'a girmek için Jack adında bir 
adamla buluşmak zorunda olduğunuzu ek- 
eyecek Çfmdiii... Nedir bu Dealh Towor... 
Efendim, düşman lan m izin gezegenini yo- 
katmak için bu gezegene gitmek gereke¬ 

cek. Buraya gidebilmek iğin uzaya açılmak 
gerekecek. Bu Deattı Tovrar denen kulg 

ise, Döath Show adlı bir gösteriye evsahibl 
olan bir kula. Death ShtM'da, türlü düş¬ 
manlar ve tehlikelerle dolu bir oyun. Eğer 
bu oyunda ölmeden, düşmanlara (kı bu 
düşmanların hepsi robot veya android) ye¬ 
nilmeden kulenin en üstüne çıkarsanız ve 

final düşmem öldürürseniz, ödül olarak Ter¬ 
ra sistemine bir uzay gezisi kazanıyorsu¬ 
nuz. fîöyleco düşmanların gezegenine de 
gidebilirsiniz. Ancak.. Dealh Snow'a katıl¬ 

mak için bazı belgelere sahip ormanız gere¬ 
kiyor. Bu betgelor: be sadece size Jack de¬ 
nen bir polis sağlayabilir, lan'rn ahlattıktan 
bu, Şimdi hemen gidip Jack'ı bulacağız. 
Bunları anlattıktan sonra lan size kapıyı açı¬ 
yor, ve Neuı Washmgton:a giriyoruz. Karşı¬ 
mıza çıkan İlk İnferrupter i^e asansörü çağı¬ 

racağız. ancak interrupier çalışmıyor, sigor¬ 
tası atmış. Bir kas alta inin, düşmanı öldü¬ 
rünce oralarda bir de sigorta olduğunu gö¬ 

receksiniz. Onu alıp ınterrupter'a koyun, ve 
asansörü çalıştırın.Asansörle yukar- çıktığı¬ 
nızda, resmen New VYashmglon'a girmiş 
oluyorsunuz. Hsrşeyden önce, etrafta dala¬ 
şan görevlileri konuşmaya çalışmayın, 
adamlar tenezzül elliyorlar. Böl tarafa gi¬ 

dip en aşağıya indiğinizde, bir metre İstas¬ 
yonuna geliyorsunuz Duvarda asıl* îıarita- 
ya (KARTE) bakınca, oyunun geçtiği bölge 
hakkımda bir bilginiz olacaktır, New Was- 
hingtan toplam 4 bölgeye ayrılmış, Asia 
America, Africa ve Eumpe. Gelen ilk metro¬ 

ya binin ve America'da min. Asansörlerle 
yukarı çıkıp sol tarafa gidin. Barmenle ko¬ 
nuşun. srze Jack'ın yerini söytayecek. He¬ 
men Jack'ı bulmak için olabildiğince sağa 
gidin. Asansörfe yanına çıkım ve konuşun. 
Jack aze belgeleri hanrlayaüitaMğini, an¬ 
cak karşıcında 1500 kredi islediğini söylü¬ 
yor, Aaaa,, Burada bir problem ver,. Bizim 
hiç paramız yok. bu adama t$00 krediyi 
nasıl bulacağız?? Sağlığımız, gücümüz 
Kuvvetimiz yerinde, en iyisi çalı şıp helal pa¬ 
ra kazanalım. İlk önce Avrupa'ya gidin, ora¬ 
da İş ve işcl Bulma burumunun New Was- 
hington şubesini göreceksiniz, Orada çalı¬ 
şan kadın size ç almak için gerekli belpefe- 
n hazırlamanızı söylüyor. Hemen metroya 
İnip bu şefe? Afnca yg gidin, Burada devlet 
işlerini yöneten Government (hükümet} var. 

As&nsorfe en yukarı çıkınca sol taraftaki ka¬ 
pıdan girin v$ kapıdaki kadınla Konuşun. Si¬ 
ze üst kata çıkmanızı söyleyecek ve asan¬ 
sörü çağıracak. Ûsl kaftaki adamla koşu¬ 
yorsunuz. yar, odadaki adamla konuşmanı¬ 
zı söylüyor ve kapıyı açıyor San adamla da 
belgeler hakkında konuşunca sizden belge- 
teri hazırlamak için kimlik kartınızı (İd Cardı 
istiyor, Onu veriyorsunuz ve belgeleri alı¬ 
yorsunuz, Şimdi İŞG bulma kuramıma gen 
dönün, kadınr geçim ve içeri girin, Burada, 

ilk iş olarak ait katta enerjinizi doyurun, 
oyunu savu edin. Ekranın üst kısmında 5 
adet makina göreceksiniz. Bu 6 makinadan 

ilki çalışıyor Makinenin dnüne gidip ateşe 
tasın. Size ilk verilecek görev hakkında bil¬ 
gi verilecek. Bu gcfav size Titan Spsoe Lines 
tarafından veriyor, ve TıtarVn Astt'dâki şu¬ 
besinden Aftitfa'daKi şubesine bir paket gö- 

tümo&niî isteniyor, Görevden kazanacağı¬ 

nız para ise 100 krıedı. Tüm yazıyı okuduk- 
lan sonra, elinize hükümetten aldığınız kartı 

alm ve aynı makinanın karşınında resurn'o 
başın. Küçük bir animasyonla bu görevi is¬ 
tediğiniz ve aldığım* anlatılıyor Her görevi 
okuduktan sonra bu işi yapmak zorundan- 



nız. yoksa göfevi kabul etmemiş görünür¬ 
sünüz. Evet, görevi alıpAsia'ya metroyla 
gidin, sağ taraftaki kadından paketi alın, ve 

Afflo&'ya gelip Titan Spaee Lirte&'daki ada¬ 
ma veıin. işte ilkİşinizi yaptınız, ve 1% para¬ 

nızı kazandanız,. Hemen İş aldığımı edaya 
geri dönün, save edin ve ikinci çalışan ma¬ 
kineye bağlarım. Visal İne, Mülani'lar israfın¬ 
dan korunan Research Center'a bir V..IF 

sokmanızı isliyor. (Very Imponant Person,. 
nam-l diğer çok önemli şahıs; Bunun tçin 
Restricted Arsa 2‘ye gitmeniz gerekiyor. 
Hemen haritadan Hestricıed Area 2'nin ne¬ 

rede olduğunu öğrenin ve oraya gidin. İçer? 
girince VİP'cn sel beklediğim göreceksiniz. 
Asansörden aşağı inip ilerlemeye başlayın. 

Aslında bu V.I.P bey Research Center'a ka¬ 
dar gidebilir, ancak pek duvar taian tırma- 
Ramadığından lüm kapıları açmak ve yolda¬ 
ki birkaç Mutaniı öldürmeniz gerekiyor. Yol¬ 
da bulacaflıntzCLE'ler ile açılmayan kaprla- 
rı açın, ve lüm yolları temizlediğinizden 

emin olduğunuz an, gen dönüp V.LP'în sizi 
letkip etmesini sağlayın. Siz nereye giderse¬ 
niz o da sizi takip ediyor, Sonuçta Re¬ 

search Center'a gelirin [lüm binadaki en 
aşağı ekran, bir asansörle giriyorsunuz) 
Bunu yapanca ikinci görevi de tamamlıyor¬ 
sunuz ve 200 kredi daha kazanıyorsunuz. 

Görevi tamamsa? tamamlamaz İşçi bulma 
kurumu na ışınlanıyorsunuz. Hemen enerji¬ 
nizi doldurup oyunu sava eefen, ve yeni gö¬ 
revi alın. Sıra 3. görevde. Artık görevlerin 

yavaş yavaş zorlaştığını belirtmem gereki 
yor, Burada ise Dealh Show gösterişinden 

kaçan Z lana Andraid ■ bufup yoketmemiz 
isteniyor. Arneriça'ya gidip bardaki görevliy¬ 
le konuşun. Daha sonra America'yı terlet¬ 
mek, içm metroya binmek islerfcğinede kır 
mızı bir adam kabınıza çıkıyor ve aradığı¬ 
mız adamın bar'm sağındaki yerde bizi bek¬ 
lediğini söylüyor. Hemen oraya gidiyoruz, 
uıe az önceki görevlenin bir sulkeste kurban 

gitmek üzere olduğunu görüp suikastçı Mu- 
tant'ı yok ediyoruz. Ardsrdan bize bu tuzağı 
hazırlayan kırmızrlıadama gittiği¬ 

mizde bize saldırdığını görüp bu 
hareketine pişman ediyoruz. (öl¬ 
dürüyoruz..) Ondan aidiğimiz 
CL£ryi az önce suikastir olduğu 

ekranda kullamyeftıir ve orada 
bir kapının açıldığım görüp ora¬ 
dan aşağı iniyoruz. Burada oyu¬ 

nu save edin, çünkü bir sonraki 
ekranda kaçan Android'terle kar¬ 
şılaşacağız, bunları yok -eimemiz 
gerek. Andraidler kendilerini 
ışınlayabiliyorlar, onlarla savaş¬ 
manın en ey i yolu, yare çdmoüp 
yuvarlanarak, sık şık yer değişti¬ 
rerek ateş etmek. Bu arasa bize 
tan in verdiği kalkanı da unutma¬ 
yın. Android'ieri yok edince, tek¬ 
rar İşcı bulma tanımıma ışınlanı¬ 
yoruz, herzaman yapağımız gibi 
enerjimiz; doldurup kaktığrmız 

yari save ediyoruz ve 4. görevimizi alıyo¬ 
ruz, Bu görev, diğerlerine hiç benzemiyor, 
ve size New VVashmgton konseyi tarafın¬ 
dan veriliyor. Kentin terminali içindeki bir 
kartın bozulması yüzünden patlamak özere, 
vs size verilen yen.; karlı eskisinin yerine 
lâkmansz isteniyor. Size görev için bir kro¬ 
nometre (2 dakikanız var sadeoej ve değiş¬ 
tirmek için kart veriliyor, Alt kata İnip, her 
zaman buraya ışıntendığmızteteporter'^ al¬ 
tına gelin ve hemen terminalin binasına 
ışınlanın, Tüm engellen büyük bir hızla 
aşın, 2 kat aşağı gelince büyük bir çukurun 
yanma geliyorsunuz. Üst tarafta bir duvar 
göreceksiniz (aslında bunu iarketmesi zor. 
o yüzden belirtiyorum). Hemen o duvara çı* 
kın ve çukurun diğer taratma geçin, Bu ara¬ 
da sizi tarkeden bir deöektör asansörü ça¬ 
ğıracak. Yerde duran taşı alın, asansöre bi¬ 
nin ya terminalin yanma gelir. Terminalin 
sağ taratma yakın durun ve kartı elinse alıp 
Return tuşuna basın İşle bu görevi de bitir¬ 
diniz, Paranıza para eklediniz. Hemen geri 
ışınlandınız.save etliniz ve son görevi al¬ 
mak için son makinaya gittiniz. Bu görev 
sse size Nevv YVasfıinglon halkı tarafından, 
onları devamlı rahatsız eden Mutandan te¬ 
mizlemeniz için verilmiş. Tek yapacağınız 
şey, restricted area 3'e gidip, içendeki tüm 

Mutandan temizlemek. Bunu da yapınca 
tekrar İşçi kurumu na ışınlanıyoruz, seve 
ediyoruz, enerjimi dolduruyoruz ve artık 
geldiğimiz kapıdan çıkıp bu kurumu artık 
cebimizdeki parayla beraber tefkttfyyofuz. 
Terkeder terketmez, bir fotoğraf maki naşı 
göreceksiniz. Buraya para koyun, ve bir 

adım sola gidic fotoğrafınızı atın Hemen 
Arrerica'ya gidip Jack'ı bulun ve parayı ve¬ 
lin. Gerekli bölgeler; alın, geri Europea dö¬ 
nün ve buradan Dealh &how’a katılın 

Dealh Sncıv'da 4k dikkatinizi çekecek 
şey, bu bölümün kodunun ZARP olduğu. 
Burayla İlgili size fazla tkrşey söyleyemiye- 
ceğimr çünkü çözülecek hiçbir olay yok, tek 
yapacağınız önünüze çrkan HER hareket 

eden cismi yok etmek. Yavaş yavaş kulenin 
üst kattan na doğru tırmanacaksınız ve en 
sonunda en güçlü android ile karşı İaşıpTer- 

ra'ya Titan Space Lines ile brr yotcuJuk ka¬ 
zanacaksınız. Bu olay çok güzel bir de™. 
İle anlaiılmş. Evet, art* başka bir dünyadayız. 

Oyunun ilk bölümlerinde devamlı baz; 
eşyalar bulup doğru yerlerinde kullanmış ve 
bûyte İlerlemiştik. Artık bu yeni bölümlerde 
Isa lak amacımız sadece bir yöne doğru 

İlerleyen yollarda önümüze çıkanı yok et¬ 
mek, Çözülecek neredeyse niçblrfey yok, 
sadece Secura kapılarını açma* içm 
CLE'ler bulmanız gerekiyor, onlar da oda¬ 

— 
Dedektör 
sayesinde 

m androldleri 

STHHDffflD ayırtfecte- 
biteceğiz. 

lıkla, kapıların yanında ye de düşmanlar* 
Vurdukça, ortaya çıkıyor Yine yolunuzda 
İlerleyin, bir yerde taksiye biniyorsunuz, ve 
taksi sizi ‘dediğiniz yere götürüyor Yeraltı¬ 

na iniyorsunuz, türlü zorlukları aşıyorsunuz 
ve sonuçla bir tehlikeden kaçarken bir çu¬ 
kura yuvarlanıyorsunuz, Buradan bir ızga¬ 
ranın üzerine düşüyorsunuz, Aman Allahım, 
ızgaradan düşman kuvvetlerini deyebili¬ 
yorsunuz. Konuştuklarını duyabiliyorsunuz, 
ancak nereye kadar9 Üssünde durduğunuz 
ızgaranın vidaları gevşiyor, ve ikiniz birlikte 
düşmanın ortasına düşüyorsunuz. Savun¬ 
masız.. $i£ yakılıyorlar, Buralar hep bir de- 
moyte antelılıyor Bizi hapsediyorlar, ve cir- 
gün infaz etmek için yanımıza geliyorlar. 
Hemen fırsat bu tursa? kaçmaya -başlıyoruz. 
Birkaç kez vuruluyoruz, ama zaten 3-4 kez 

vurulma hakkımız vat. Kaçarken yerde bir 
silah buluyoruz. Okay, daha ne İsteriz9 Ön¬ 

ce bizi hapisten alıp vuracak Android'teri 
hallediyoruz, dahi sonra yolumuza devam 

etfyoruz, Bu yeni bölümde kar- 
şılaşacağımız£yeni olay var. Bi¬ 
rincisi. yeni tip bir düşman, Sıvı, 
sümüksü bir yaratık, sizi kovalı¬ 
yor, tavanda hareket edebiliyor, 

ve aiı an bir insan gibi olup size 
ateş etmeye çalışıyor Bu anda 
onu vurmamız lazım. İkinci yeni 
olay İse, bu bölümde bulacağı¬ 
nız Teleporl aracı. Bu araç iki kı¬ 
sımdan. oluşuyor. Birinci parça, 
TELE COMMANDE. returnte 

bastığınızda sizi ışınlayacak alet. 
İkinci parça. TELE RECEPT. Te¬ 
le Commande'yi kullandığınızda 
unlanacağınız yen belirten alet. 
Bu Leleport aracı oyunun sonuna, 
kadar yanınızda olacak ve en 
çok işinize yarayacak alet. Tote 
Recepti return ite İstediğiniz ye¬ 
re fırlatabilir. Tele Commande ite 
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bu fırlatlığmızyere ışınlanabiiıreimz, Her se¬ 

ferinde Tİgfg Recepti tekıar alinize almayı 

unutmayın, 2at«n birkaç kullanımdan sonra 
neman anlayacaksınız, bir problem değil 
Bu bölüntü de lelepoft'un büyük yararlan ile 

lamam iı yomun uz, ve sorunca bu ucube 
paralıkların gpzegerürte ışınlanıyorsunuz, 

Isîğ fcarşıitıidaan iki bölüm.. 
Emmim burada dikkatinizi çekecek Ufc 

şey, artta plan grafiklerinin güzelliğidir. Bu¬ 

rayı çizen gramerlerin hayal gücü vb yaratı¬ 
cılığı takdire değer. Bu bölümde, ye oyunun 

sem bölümünde karşınıza çıkarak yaratıklar 
hep daha önce rastladığımız sümüksü ya- 
ratıktpr olacak, ancak sizi uyanmalıyım, 
buntonroltatmak tug ama hiç kolay değil. 6u 
bölümde yapılacak şeyler yine düşmanları 
ah edip, yolunuzu tıkayan kapılan vs açma¬ 
yı çalışmak. Böyle mücadele ede ede yohr- 

nuza devam ederken, bir ekrana geliyorsu¬ 
nuz. Karşınızda bir adam, ancak aranızda 
bir kapı var. Üst kattaki interrupter'dan et¬ 

raftaki başka küpiİöf» açıyorsunuz. ancak 
bu kapı açılmıyor En alt kata iniyorsunuz, 
va karşınızdaki kapıya ateş ediyorsunuz 

Ateş edilince bu kapı açıhycn Burası gayet 
İlginç, çünkü eminim burayı ilk oynaysnte- 
rın, bu kapıya ateş oimek akıllarına gelmem 

iniştir. Ben de sinirden a ırala ateş ediyor¬ 
dum ki bu kapıya rastgeidl ve kapı açıldı 
Hemeyse, bu kapmın ardındaki mtemaptBr‘ı 
kullanınca, adamın önündeki kapı açılıyor 
vb onunla buluşacağız dertten., nereden 
çıktığı batlı akmayan bir Mutanı adama ateş 
edyer. ve sonra bize saldırıyor. Mutam 1 öl¬ 
dürdükleri sonra adamım yanına gidiyoruz, 
ve adam son nefesim vermeden önce eli' 
mıze çok yüksek basar verebilen bir patla¬ 

yıcı veriyor. Sonra ölüyor, Slt sonraki ekra¬ 

na geçtipıkda orada bir günlük buluyo¬ 
ruz, bu günlükten az önce ölen adamım bir 
profesör olduğunu, omun da bu gezegeni 
patlatmak İçin çalışmalar yaptıgınr, gerekli 

bilgiyi, patlayıcıları, pallayıcıtorm nenaiere 
kgngîflçağmj saplattıkları sonra, az önca ö- 

dirrüldüğürai anhyoRjz. 8u olaydan sonra 

bir süre daha devamlı vur-gebort-tapıları 
açHİerte taktiği fls oyunumuza oavam şS- 
yornz ki. aniden son bölüme geçiyoruz (şif¬ 

resi PONT}. Bu bölüme geçeğimiz ekran' 
dan ytıkan savam ediyoruz, rakiplerimizi 

acimasızca öldürüyoruz, ve bir sûra sonra 
sıradrşı bir ekrana geliyoruz. Bu ekranda 
küresel bir mekanizma var. Önce odadaki 
yaratıklardan kurtuluyoruz, daha sonra bu 

mekanizmaya ateş ediyoruz ve içindeki 
maddenrn ölmesini sağlıyoruz. Aynı odadan 
çıkmak için. Tele Hecept irrnzl odanın orta¬ 
sında açılan deliklen aşağı atıp katibimiz! 
ışınlıyoruz. Bu noktadan sonra, sağ tarafa 
d^vam ■ederseniz, açılmayan fer kapı göre- 

cfiksjrtiz. Burası akımızda olsun. çûrtkD bu 
kapı, en son geçeceğimiz, ve oyunu 1a- 
memlayacsğımızkapı olacak. Arlık olabildi¬ 

ğince sola gidin. Gidin, gidin, oyunu sava 
edin, gidin, enerinizi doldurun, laa ki, daha 
Önce açamadığına, ancak artık açık olan 

kapıdan geçene tadar, Buradaki asansörle 
aşağı inin Burada gezegenin merkezine 
hareket etliğiniz minik Otr animasyonla gös¬ 
terilmiş (veklör ansniâsyortu tabii). İndiğiniz 
ekranda oyunu saye &dîn ve zorlu bir sa¬ 
vaş için sağ ekrana geçin.. Burada tavan¬ 
dan sarkan dev br yaratık göraoetainiz. 

YarBİiğrpher ıkı larafıtıdari da sümüksü ya- 
ratıkJarssidırıyoc Burada yapılacak şey, sii- 
müksü yaratıkları öldürüp bir kal yukarı çık¬ 

mak (sai taraftan başlayın) tavandan sar¬ 

kan yaratığa ateş etmek. Bir kg re soldan, 

bir sağdan, sonra yine soldan n vs., böyla- 
cb yaratığın Gzerindok. toplam 6 keseciği 
patlatın, bâyiece yaratık ölecek ve arlık sü- 

müksü yaratıklar lîrerlnke geimey&çeKlir. 
Sağa devam edm, yolunuza çekan lüm erv 
geHad yok «tin, ilerleyin, ta kı önünüze da¬ 
ha laziâ ılerloyemiyflOBğinfe bir duvar çıkın¬ 
caya kadar Bu duvara iyice yakJaştığ ınatda 
karşınıza bir ses çıkacak ve size olduğunuz 
yere patlayıcıyı koymanızı söyleyecek. De¬ 

diğini yapın, oraya patlayıcıyı koyun vs ya¬ 
nındaki ınterruptefa basın. Evet, artık pat- 
layıcr aktif vb gezegen yotalmak Pzera 
Hf?ryor sarsılmaya başladı. Artık hiç vakit 
kaypatmadan, sem hızınızla, az önce bah¬ 
settiğim, ve şimdiye kadar açılamayan lak 
kapı olan kapıya koşun, kapıdan girin, he¬ 
men birkaç itim ötesinde görmesi zn<r olan 

asansöre hinin va gezegeni lerket^enize 

yarayacak uzay gemisine binin.. 
Eveeet, işle bir dev oyun, Flashhack 

bayie şort buluyor. Bundan sonra bir de son 

derrtosu var, ayrıca oyunu yaratanların 
isimlen sayılırken oyun içinde rastladığımız 
tüm animasyonların yaraldrğı mükemmel bir 

demo daha var. Vara kuru kuruya bir tebrik 
değil, tüm yorgunluğunuza değecek bir son 
öemesu var., 

Son atarak oyunun kritiğim yapalım 

Bence Flashback, Amiga tarihinin en mü¬ 
kemmel oyunlarından biri. Oyunun ,<onusu. 
düşüncesi, oynama biçâmivp ikjçırığt.koot- 
rolü, grafikleri ve animasyonları ile benzer¬ 

sin bir yapıt Oyunda [ek şikayet eüabılgra- 
ğim şey, oyunun ilk iki bölümündeki erime- 
ce-çözmoce olayı oyunun gerisinde kulla¬ 

nılmamış. 
Yani büyük bir bölümde tak yapağınız 

sadece adam öldürüp Harismek, Hemeta- 
dar yapımcı firma dışında bir benzerlikleri 
olmasa de. Anolîıer Vtforlrf'dflkl büyük he- 
yecan^ bu oyunda yaşayamazım, Anothor 

vVorid’de neredeyse nar bölümün kendine 
art hareketîed ve m üthiş tur çözme bekle¬ 

yen bölümlere vardı 
Flashback'in. mükemmel programlaması 

ve grafikleriyle Anotbee Worid'un konusu ve 
çözüm bezeyen bölümleri tarleşseymiş bu 

sonuçta harika bırşay çıkarmış. Nemaysa, 
bahsettiğim bu kusur, devede kulak kalır. 
Eğer hala bu oyunu almamış, oynamamış¬ 
sanız, kesinlikte denemelisiniz. Elinizde 
lam çözümü de oMu artık,. 

Eh. Bandan tavsiyesi.. 
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Gürse ö? Enchemha adı pek bir şey ifade 
ptrcsese de, Göre Desîgn'm bu son çalışma* 
ar, gerçekten görülmeye değer Özellikle 
muhteşem HAM modu graüktefiyîe dikkati 
çeken hu oyun, yeni bir türün öncülüğünü 
yapacağa ûenziyor, konusu anlaşılmayan 
fakat grafikleri ve seslen İfa insanı tavlayan 
Ikon advenlura. Oyunun Pir başka özeliği 
ete .hemen hemen hiç yazı kultartimamış el¬ 

mas.- Yani bırakın ingfrjba ötmeyi, hiçbir 
dil bilmesiniz de bu oyunu oynayabilirsiniz 
Bunun ne kadar işe yaradığı da tartışılır 

ama tuz şimdilik AteşiulJe/i bir kenara bıra¬ 
kıp oyunun lam çözümüne geçelim, 

Oyunun sik ekranında, bk hücrede ay ak¬ 

larından duvara başaşağı aşılmış bir adam 
görüyoruz. Tahmin ettiğiniz gibi bu bizim 

kahramanıma. "HELP" diye bağmnoa, hüc¬ 
renin kapısı açılıyor ve bir gardiyan içeri gi¬ 
rip kapa çeneni diye öyle bir naykmyor kİ 
bu sırada anahtarını düşürüyor. Bu anansan 
silip, ayaklarınızdaki zmertari çözün ve tfün- 

zrrhisr kafanıza aiienndekı balozları geçiri¬ 

yorlar. Biraz devam etlikten sonra, korkto- 
rurı sonundaki kapıya ulaşıyor, ve dışarıya 
çıkıyoruz. Çıkmasına çıktık ama ufak tir so¬ 
runumuz var. Uğraşıp didinip çıkiîğrmrzkapı 
ne yazık Jkİ boşluğa açılıyor Bize de sadece 

düşmek kalıyor, Suya düşer düşmez, mora¬ 
rıyoruz. Hemeyse, giymek ikonu İle şato¬ 
dan atdığımız akvaryumu kstpraıza geçirip 
işimin kaldığımız yerden başlayabiliriz, He¬ 
men sağımızda, döırifr parmaklıklara sıkış¬ 
mış bk balık var. Bu balığı itme ikonu ite sı - 
Aştığı yetiden kuriarıp sola doğru ilerleyin. 
Önümüze çıkan dükkandaki balığa 'Hl* de¬ 
yince, balık tir solucan karştfığinda, bize 
oksijen tüpünü kullanmamıza izin vereceği¬ 
ni ahlatıyor. Dükkanın ağında, biraz aşağı¬ 

da yerde bir delik var. Deliğin yanma gerip 
gez ikonu ile inceleyin. Ortaya çıkan solu¬ 
canı alıp balığa vertn Sete doğru İlerlediği¬ 
nizde , yolumuzu epgelfeyen elektrikli yılan 
baJıklars göreceksiniz. 

rcaRse 
CNCHANT 

Ham moda 
mükemmel ötesi 
grafikler ve çizgi 
film kahramanı- 
mz. Bütün bu 
karmaşa ilginç 
bilmecelerle dolu. 
İster bu yaııyı 

Burada az 

önce kurtardığımız balık Size 
yardı mlarım za karşıl ık olarak bir is¬ 
tiridye getiriyor. Bunu alıp kaplum¬ 

bağaya verince, karşıya geçmeni¬ 
ze yardım ediyor, Kaplumbağadan 
Irar inmez, hsmen elektrikli sopayı 
pim. Sola ilertediğinizde, karşıdan Chfrujflün uğı 

köpekbalıkları geliyor, Saldırma Jflfl. İsterseniz de 
jkonu ile elektrikli sopayı kullanırı, okumayın uğra- 
İyi bir zamanlama ile balıklardan durun... 
kurtulabilir$i[uz. Açılıp kapanan isti¬ 
ridyenin üzerinden kapalıyken atlayıp İterle- 
yin. Birazdeks sopayı karşırtıSâçıkan sıpa¬ 
nın içine sokun. 

Eves artık oyunun zor oölümierine getiyo- 
njz. Geldiğimiz yer, bir yarattı mağarası. 
Sudan çıkar çıkmam ekranın en sağma Iter- 

leyin. Buradaki yosunu alırca, bir sarsıntı 
oluyor. Büyük taşın solundaki duvarı göz 
ikonu ile incelerseniz küçük bir düğme gö¬ 
rürsünüz, Bu düğmeye basıp eçıfan boşluk¬ 
tan ilerleyin. Geldiğiniz yer bir hayli geniş 
Burada ilk yapmanız gereken, taş topla¬ 
mak. Üç ayn büyüklükte taş var. Odalardan 

birinde devamlı taş kırıp meditasyon yapan 
bir adam var. Buna her taşlan dört adet ve* 
rmce, tize bir yoyo veriyor. Duvardaki re¬ 

simden hangi taşa ihtiyaç olduğunu anlaya¬ 
bilirsiniz. Odalardan birinde tir monitör bu¬ 
luyoruz. Bu odada ayrıca duvarda bir delik 
var, Bu deliği göz ikonu ile İncelerseniz ^in¬ 
de bir makara okluğunu görürsünüz, Bunu 
şu anda alamıyorsunuz. Monitörü atıp bu 
«Ladan Çıkın, 

Çjküğmızyerae, üstte soldaki kapının so¬ 
lundaki taşta tir şey parlıyor, Burayı ıncpr 
teniniz tir para bulursunuz. Başka tir 
odada İse dört Sane delik var Soldan sağa 
doğru [tetikleri göz ikonu ile İnceledikçe di¬ 
ğer deliktefden yaratıklar düşecek. En sağ- 

d&M cKiğin içinde ise tir dal bulacaksınız, 
Anık büyük bir taşta, bir ka'-asın oyuğu 
odaya gidin Önce kalası şilin. Blrieşbıma 
İkonu ile kaya üzerini kutanın, Oluşan 
kaldıracın arkasına geçih ve alma ikonu ile 
monilörüf?) şaşa atın. İşte yukarı çıktık. 

Oturmuş, Kara kara 
m oynasak diye düşü¬ 
nüyüydük. Birden gök¬ 
ten alil disket düştü. 
Daha ne olduğunu an¬ 
lamadan, oyunun ilk 
disketi drive'a girmişi) 

bite, Derken disketler birtiıini kovalamaya 
başlacı ve biz kentimizi, rüyalar ülkesinde 
en ojmpdtk htlmecalerle boğuşurken bul¬ 
duk. İki gün sonra oyun bitmişti ama biz de 

bilmiştik. Bu kadar emek boşa gitmesin de¬ 
yip açıklaması m yazmaya kanar «fendik. 

yaya lekrar düz bakmaya 

başlayın, Hücreyi biraz ince- 
ferseniz, duvarın bir kısmının 
farklı olduğunu görürsünüz. 
Burayı kince bulacağınız ataşta, kapıyı açıp 

dışarıya çıkın. Burada, kapının yanındaki 
akvaryumu alıp, yürümeye davam edin, 
Çevrede çeşitli değerh iaşigr var. Bunları 
toplamak veya es geçmek size kalmış. 
Çünkü puandan başka bir işe yaramıyorlar, 
bir süne sonra arkanızdan bir yaratık gele¬ 
cek va sizi kancterufi sonuna doğra ilmeye 

başlayacak. Bu arada, arka planda bulunan 

I 



Mıknatısı aiıptâşm (testine atlayın, Şiffidf 
blrlsşbıma İkonu ilâ mthnalısta yoyayg btr- 
leşfirin. Mor-itCKü aMığımzcdaya gidip atma 
ikonu ile İpe bağlı mıknatısı del|kn içine 
atın. Bbylece makarayı aldık. Şimdi çamur¬ 
dan çıkan, yaratığınQİdı?ğü yere gelin. 

Yari . neşterseniz, iki tane çamlıy ı görür¬ 
sünüz. Üstteki çıkıntı ile makarays birieşfir- 
m ikonu ile bağdayın, Yarafck geçerken ip 
onu ikiye eynacak. ipe lakslan çamuru alın 
ve dilek kuyusunun olduğu ekrana gidin. 

Parayı kuyuya aün. Binden kabınıza ne ol¬ 
duğu bolü olmayan öir adam çıkacak. Adam 

biîö üç alternatif veriyor, Para, kadın veya 
şapka, Burada asri almak gereken şapka 
ama İsterseniz diğerlerini de seçerek espri¬ 
ler? görebilirsiniz 

Alma İkonu İle şapkay; seçince, şapfta 
yara düşıiyor Bunu alıp düşen leştenn ol¬ 
duğu ekrana gelin ve şapkayı glym. Karşıya 
geçince bir kuyunun dibine geliyoruz, Sura’ 
da sadece ipe bağlı bir kova var, Kovaya 
atlama ikonu Ne girin, Duvardaki kabartma¬ 
larda, bîzlrn yüzümüzün karşısında çarpı., 

garip bir yüzün karşısında ise okay işareti 
var. Yapmanız gereken o yaratığa berise- 
mek. Birleştirme ikonu ila önce çamurla yo¬ 

sunu, sonra oluşan nesne ile dalı kullanıp 

rtıaskfiyi otugfumn ve giyin. 
Bijylece kuyudan çıktık. Bu ve bir sonra- 

lc ekrandaki grafiklerin üstünlüğü hemen 
dikkatinizi çekecektir. Mükemmel bit ani¬ 
masyonla bizi yukarıya çeken yaratık kuyu¬ 
ya allıyor, Bir üet ekrana gkJm, Buradaki 

grafik be benim gördüğüm en güzel grafik¬ 
lerden biri, Kimiye doğru ilerlemeye çalı¬ 
şınca, karşımıza bir hırsız allıyor Tam ayya^ 
yı yedik derken, ayağı taşa tekil ıpdüşüyor. 
Kılıcıa£ıp, saldırma İkonu ile kullanın. Adam 
bir çeşit büyü ile paraya dönüşüm. Keseyi 
akp yolumuza devam ediyoruz, fşie rna&f- 
tar şehrine geldik. Şehri tura* dotaşıp neyin 
nerde olduğunu öğrenin. İlk yapmanız ge¬ 
reken şey, Sally See Ali'a gitmek, Bu mets 

yum fok balığına para verince. sm gitme¬ 
niz gereken yertefl gösteriyor, Buradan çı¬ 
kıp büyücüye gidin. Ona para verince. s-zi 
havada uçan bîr adaya ışınlayacak. 

Adanrn an solundan oyuna başlıyorsu¬ 

nuz, İlerleyin», yolu kapayan taşın solun¬ 
da kayalarda br ginrtfi var. Oraya girip 
plastik eldivenleri alın, Taşa fazla yaklaşh 

madan itip üzerinden atlayın. 
Yukarıda bir taş var ve tem siz geçerken 

(epenize düşüyor. Dikkatli olarak yaklaşıp, 

yanınıza düşmesini sağlayın Biraz ilerde 

karşımıza çıkan uçununun solundaki duvar¬ 
da dürt tane düğme var, Boldan ilk. soldan 
Ikına, ve son olarak da soldan dördüncü 

düğmeye basınca, iki tarafı birbirine bağla¬ 
yan bir yol crteya çıkıyor Karşıya geçerek 
yerde durıan 3pi alın. Biraz ileride, elektrik 
yayan mavi bir yaratık var. Yaratığa fazla 
yaklaşmadan yanına gidip eldivenleri giyin, 
Kahramanımız otomatik utarak yaraiığ; İte¬ 

cek, Hşman sağda yukarıdan paldır küldür 
ta$ar yuvarlanıyor Biraz bekleyince taşlar 
kfsa bir şiire için duruyorlar Bu sırada ha- 
men sağa ilerleyip duvardaki glrirıbyagirvı, 

Aynı yöntemle bir daha ilerleyip ıkiı>cl.giîln- 
brjen yerde duran nesneyi alın. Tepede du¬ 
ran kayanın biraz solunda durduğunuzda, 
kafanıza d ova mİ < küçük bir taş düşüyor, Bi¬ 
raz tinoe alrdığmız nesneyi giyme ikonu He 
kullandığınızda, bu ulak laşr yakalıyorsu¬ 

nuz Taşı atıp kayayı aşağıya düşürüp kar¬ 
şıya geçin, ilerde bir uçurum daha var. Bu¬ 
nun yanına gelip önce ipi atmr sonra da îpe 
atlayın. K&rşıya geçince, sağ taraftaki du¬ 

varı j5z 'konu iie ira&teyin, duvarda 
■QFEN SESAME' <AçıS susam açıl) yazıyor. 
Biraz daha İlerleyerek adanın en soruna 
uîaşın Surattaki yuf un sonuna gelerek, 
'ÖPEN SESAME* diye bağınn. Göytete ko¬ 
ya^ açılarak geçidi onaya çıkaracaktır 
İçeride omzunda bir adam oturan dev bir 

papağan var. [Hani hep papağanlar insan¬ 
ların omzunda durur ya..) Papağana "HT 
deyin, Bizs Neride vsnîffe ve yangın sön¬ 
dürücüsünün gerekeceğmr anlatıp, şehre 
ışınlıyor Hemen Sally See All'a gidip nere¬ 
lere gitmeniz gerektiğini öğrenin. İSH önce 

büyücüye para verin. Büyücü yaptığı bü¬ 
yüyle kafanızı domuz kafasına çeviriyor 
Böylece (ne hikrrcelse)' SaJly See All'un so¬ 

lundaki yaratık, geçmenize izin wiyor. Bu¬ 
rada ilk önce ağustos böcekleri orkestrası¬ 
nın soluna doğru ilerliyoruz. Karşımıza bir 
saman y»£mı çıkacak Bu yığının tam arka¬ 

sına geçip bir tü*am iaırıâh alın. Daha son- 



duyan siliyoruz. Ortaya çıkan düğmeye ba¬ 
sın. Böylece demir pam^Klık kalktı. Şimdi 
devrenin yanma gelip, önce buludan aldığı¬ 
mız keseyi scmrç da tepsiyi atın. Karşıya 
geçince, çıkış kapısın mönünde duran van¬ 

tilatörü alıp, ataşla da+ıa önce yatağınız gi- 
ts kapıyı açın ve çıkın. 

Şehre dönünce, havuzlu akrandan sağa 

sapın ve tossam dükkanına gsrirı, Adama 
para verince, elinde bir elbise beliriyor. EK 
tes'eyi alıp adamın arkasındaki kapıdan ğinn 

ve elbiseye giyin , Elbise flstömüze uymayın¬ 
ca kahramanımız otomatik atarak çıkan p 
askıya asıyor. Bu da bir mekanizmayı çatış- 
tırtypr ve kışa açıEan kapt açılıyor Kapıdan 
girer girmez kendimizi Icetend'öe buluyo- 
mt Burası çok geniş bir yer. Hemen ekran¬ 
da^ kalası alın ve en sola gidin. Yine mü- 
kemmel bir grafik var karamızda, Yerdeki 
ayak izlerinden de an&öşilabiiecetji gibi, alta 
doğru IterleyeNHyornz. 

ra orkestranın karşısındaki açıklıktan içeri 
girin. Burada sağa itekleyip sokma ikonu İle 
yolumuzu engelleyen burumun İçme samanı 
sokun. Burun hapşırıp yolumuzdan çekile¬ 
cek, Gördüğünüz yığınların lam arkalarında 

ourarak, totemi, pulu ve çorabı alın, Daha 
sonra, merdivenlerden aşağıya inip, orada¬ 
ki yığından uzaktan Kumandayı alıp üsi ek¬ 
rana geçin. Esrarlı gemi Ma/y Celeste tor- 
ş:-mzda.Giriş kapısındaki mooîu. şirretlik bar 

kenara bırakıp sola ılerteym, Oradaki yığın¬ 
dan da kaseti atıp daha sata ilerleyince ka¬ 

yalardan aşağıya düşüyoruz. Yme saman 
yığınına geldik. Meklup yığınmiîn sağsrtda, 
yerde küçük ter mektup duruyor. Bunu alıp 

birleşimle tonu ile pulte birleştirin. Daha 
sonra mektubu sokma ikonu ile mektup ku- 

tuşuna aitn. Biraz daha sola doğru İlerleyin- 
ce, lavların içme giriyoruz. Buradan yerdeki 

seciyi alıp gen dönün. Kasesi, orkestranın 
önündeki makinenin İçine sokun. Daha 
sonra ca uzaktan kumandayı rime ikonu ile 

çalıştsnn. Artık kasetimiz doldu. Hemen ma¬ 

kalenin seğsndaki açıklıktan içen girip dol 
durduğunuz kaseti omuzunda teyp ile bak- 
ieyen adama venn Daha önoe attığınız 
mektup aline geçmişse bl? m vere¬ 
cektir. Mağaranın kapısı açıldığına göre ar¬ 

tık içen girebiliriz. Mağaraya girince hela di¬ 
ye bağım Yankıdan duvar yıkılacak. Çikam 
açıklıktan. içi sıvı dolu şişeyi afin', Buradan 
yine orkestranın olduğu ekrana galin. Bu 

ekranda en sağda bir manyetik ton girişi 
vur. Buraya kartı sokun. Haydaa oyun iyice 

uçtu. Bu se^er de bir bulutun üzerine düşü¬ 
yorsunuz. Bulutun en tutunda bir tose du¬ 
ruyor. Me vpi kİ sola doğra ilerleyince rüz¬ 
gar siz: sağa. sa@e docıu üfleyince de so¬ 
la doğru itiyor. Burada bir sağa ter susa ha¬ 
reket ederek kaseye iyice yaklaşın ve alın. 
Sonra da aşağıya düşün. Gaile orkestranın 
tetfuğu yerdEyiz. Arlık şu sinir bozucu robo¬ 

tun hesabını pöreöiânz, Robotun sağırına 
bir para yığı m var. Birleştirme ikonu kulla¬ 
narak, pâra ile çorabı doldurun Saldırma 
ikonunu kullanarak, para dolu çorap İte ra- 
bala saldırın vb içeri girin. Solda iki tane ka¬ 
las var, Bunludan birini alın, itme ikonu ile 

kalası bırakın. Bmıkmanız gereken yeri tarif 
etmek biraz zç?, Kalası, ifa krymır birbirine 
en yakın okluğu noktanın ters? serana bı¬ 

rakmalısınız. Kahramanımız. tokası ekrana 
paralel olarak yere koyacak., Diğer kalası 
da alıp, yarde duran kalasın tam ortasına 

aynı yöntemle bırakın. İşt&föe köprü, Kar¬ 
şıya geçip, ilerleyin oradan kağıdı bulup dı¬ 
şarıya çıkın Şimdi oyunun en uçuk yerine 
gekflk. Her şey lamam da. buradan nasıl çı¬ 
kacağız? Şiltti kaseti aldığımız yığınla, ge¬ 
minin Brasrndaki yoldan ileri gidin. Borattan 
mağaraya doğra Iterleyıi1®, hacdan pir 
kapı düşecek ve- ağılacak. İçeriye gınnce 

yeıde kocaman ter etektrik devrem görüyo¬ 

ruz, Arma ikonu ite, içi sıvı dolu şişeyi duva¬ 
ra döküp, ilme ikonu ile kağıdı kullanarak 

Burada sağa doğru ilerleyince, buzdaki 
deliklen bıkıp usanmadan zıplayıp duran bir 
balık görüyoruz. Deliğin yanına gidip alına 
ikonu ile tolssı tfolığin üzerine koyun balığı 

yakalın, Sağa dosdoğru ilerleyin. Bir eski- 
mo ile karşılaşacaksın??. Ne yazık ki adam 
yanına yaklaşır yakteşmaz bayılıyor Gene 

bir ekran aşağıya gidin, Burada donmuş bîr 
yaratık ile göllerden terinin solunda bir 
sprey var Spreyi alıp giyme ikonu İle üzeri¬ 
nize sıkın ve eskimo'nun yanma gidin. Bu 
seter (kokumuzu sevmiş olacak klf Bayıl¬ 
mayacak. One balığı vermes. karşılık olarak 
size oltasını verecek Olsayı alıp, donmuş 
yaratığın yanına gidin, Oltayı saldırma iko¬ 
nunu kırıp yakm, Yaraiığr tutan builareriye- 
osk. Aie^ yaktığınız yed göz ikonu ite ince 
İmseniz, hiT faş bulacaksınız, Su taşı flfıp 
ter akran aşağıya inin, Burada öa garip 
mavi bir yaratık var: Yûrah&in yanına yakla¬ 
şınca. esrideki küçük yaratığı mideye inden- 
yor. Şimdilik onu bir kenara bırakıp, dana 
sağsa bulunan deniz ayısının yanma gidin 
'/o ona "Hl" deyin. O dö size karşılık vere- 

AL tâ* s akma 
Allem |qltntıi ¥0$irırfah 

yapar [üdfttaftiftk için 

SALDIRMA 
rni'/irfıildıHlMU 

■inHtırmuM İçin 

İ51UK iM.tMc.Efll 
Kayıl vır 

Vlahl&rnbM mm 

PAfDR 
Soh ilL-Hiii-.ilniLiJH n 

hükmıık lirin uyurı 
sırasında 

tSiül -_3ci um 3 

sadece 

m ' bu Hp 
İkonları 

kullana- 

IA.■iltJIKI AHIMIZ KIJLI.AlJMft Vahni!i/r1nS£l t! Hnııj-ıInîcllfPi I 
llLnl biNİlıMıflml, için 

korniş a 
fl;ıy iıl-sıı Un 
hünilIrniıK için 

Al LAMA SES 
öiıse-fin miuw*pn En t 
«Mum** için ntakl^arl 

biliyoruz. 



UFO BİLGİSAYAR 
UFO BİLGİSAYAR YENİ DERGİDE DE 

SİZLERE MERHABA DER! 

PC, AMIGA, C-64 Kaset ve Disket 

oyunlarında sizleri bekler. 

YENİ SENEDE 

TÜM YENİLİKLER YİNE BİZDEN, 

TAKİP SİZDEN ! 

Akkurt Sokak No. 15/B Suadiye - İSTANBUL 

Telefon: 372 33 03 Fax: 345 42 33 

Akbank Suadiye Şubesi 

Bahar Bahtiyar, Hesap No. 4605-2 



cakllf. Şimdi bk ekran yukarıya çıkın vs bi¬ 
raz soldan tekrar aşağıya İnin Bu ^efer, ma¬ 
vi yaratığın solunda kartopları gb*&cek£.ınJz 
Bunları alıp yaratığa artın ve küçük yaratığı 
kurtarın, Buradan ayak izlerinin olduğu ek¬ 
rana gpdiru Bizim dentz-ayısı burada harta¬ 
ya hocaya uyuyor. Onun üzerinden karşı 
laraFa geçin ve "HELP" diye bağırın.Az ön¬ 
ce kurtardığınız yaratık buzu kesip size yol 
gösterecekti*. Geldiğimiz yerde bir göt yar. 

Sandala atlayıp karşıya geçmeye çalışınca, 
sandal ortalarda bir yerlerde tnrşeylore takı 
lıp batıyor, kahramanımızda yüzerek geriye 
dönüyor. Mükemmel bir animasyona hazır¬ 
sanız. taşı göte atm, Bir ejderha çıkacak ve 
sîrbnda sizi buzdan bir şatoya taşıyacak. 
Burada ekrandan penguenler geçiyor. Er 
küçük alanı tak um taklip düşüyor ve hop 
arkada kalıyor. Bizde bu mantıkla, kapının 
sağında bulunan buz sarkıtlarını itiyoruz, 
Önce üç kara soldan ıkinciyi, sonra soldan 
fıçfjnnüyn, soldan ilk «ırkıN uo Ain olarak 

soldan dördüncüyü, Açılar kapıdan girin ve 
geldiğiniz yerde duvara dayalı duran sopayı 
alın. Masanın üzerindeki cartan alıp attığınız 

zaman, içerideki koridorun kenarlarında ka¬ 
pılar açılıyor Burada toplam allı kapıyı aç¬ 
malısınız. Odalardan birinde buzdan bir 
sarkıl var. Bunun artına gelip saldırma ikonu 
ile sopayı kültenin, Kırılıp d üşen buz parça¬ 
sını al m, Tabancayı da aynı şekikte almalısı- 
m? Tabancayı, koridor» in ön başında bu kı¬ 

ran mekanizmanın sol tarafındaki kıl ila so¬ 
kunca, diğer taraftaKi kap alçalacak. Bura¬ 
dan da ayna parçasını ve yağı alır Diğer 

odalardan da buzdan zan, megafonu, kri¬ 
koyu ve büyüteci alın. Eğer her şeyi almış¬ 
sanız elinizden sopa yok olacak ve korido¬ 
run sonundaki pencere™ yanında bir dü¬ 
dük çıkacak. Düdüğü alıp birleştirme ikgrıu 
ite megafonla birleştirin. Şimdi de saldırma 
İkonu ile megatonu çalın Sesten cam par¬ 
çalanacak. Alfama ikonu ile pencereden at¬ 

layın, Geldiğiniz odada geçmeniz gereken 
kapını önünde bir lazer ışını var. Birleştir¬ 

me ikonu kullanarak sırasıylayefttekî deüik- 
tefden sağ üsttekîyte büyüteç, strt üstteki 
<\y buzdan zan, eti alttaki ifa buz parçasını 

ve son olarak sağ arttaki te kırık ayna par¬ 
çasını birleştirin. Bdyteoe lazer patlayacak. 
Sokma ikonu kullanarak, kriko ile kapıyı 
açm, Burada bir büyücü ijize devemi; büyü 
atıyor Atlama ikonu vs iyi bir zamanlama 
İte üstteki koltuğa oturun. Buradan bomboş 
bir odaya geleceksiniz. İJeılftSğsrrffCte ta' 
man ter el gekp süzi krskrvrak yakalayacak. 
Giyme ikonu île yağı üslünüze dökün ve 
IForleyio. 0urada bir sürü odadan geçecek 
siniz. Odalardan birinde bir kibrit kutusu 

var. En sonunda papağanın istediği ikinci 
oîte û&ı yangın söndürücüsüne ulaştınız 
Ama kocaman bîr dev onu koruyor. Geldik 

oyunun sn güzel bilmecesine. Elinizde kib¬ 
rit ver <feyo hemen yaratığa allamayın. Çün¬ 
kü herşey göründüğü kadar kolay değil. 
Önos ekranın ortasındaki sütunun sol tara¬ 
fına geliri Rirp? nsiklftyiTiCjşı dev sizi göre¬ 
meyip uyuyor. Hemen devin sol ayağına 
kibriti sokun ve kibrit kutusu te saldırın. İşte 
dev de çıttı Yangın söndürücüyü alınca, 

tekrar şefine ışınlanıyoruz. 
Şehre dönünce, büyücüye para venır 

Bu sefer gözümüzü bir mezarın içinde açı¬ 
yoruz; Kemrği alıp, saldırma ikonunu kulla¬ 
narak mezarın yanında bir delik açtlfe Mü¬ 
kemmel ötesi grafikleriyle mezaılığa çıktık. 
Rurada sağa gidince bir Drakula çıkıp sizi 
öldürüyor. Yapmanız gereken şey mezar¬ 
dan çıkınca Katil sağa gitmek, Drakula çı¬ 
kınca hemen aolar üstteki medarın tam 

önüne gitmek. Drakute mezardan İçen dü¬ 
şüyor. Alllaki mezarın üstünden küreği afin, 
Draltula'ya arkadan yaklaşıp kürekte saldı¬ 

rın. Sağa doğru ilerleyip Dfrâuia’mn ayağı¬ 
ma mezar taşını İn, Burada tıemen sağdaki 
haçın arkasından, yerden zili alın. Küreği 
aldığınız mezarın orada sarımsaklı akmak 
çıkmış olmalı. Onu alıp Drakula'nm ölüne 

gohn ve ekmeği yiyin, Oradaki ağacın sa- 
ğ nida yerde haç curuyûr Haçı plrp Drakutg- 

ya tekrar saldırın, İlerlediğinizde yerde br 
tepsi bulacaksınız. En ağdaki çıkış kapısı¬ 

nın solunda ise elektrik süpürgesi duruyor 
Drakulanm bu î«toı arkasına p'c-n, zil İle 
saldırın. Arkadaşlar biz ne yaptık? Drakular 
lann tfa bir gumru vardır. Bakın adamcağız 
tası tarağı îopteyıp çekip gidiyor, Artrk W- 
zari ıklan çıkabilirsiniz. Ormana getirice he¬ 
men üst ekrana geçin. İşte Enchart-lta karşı¬ 

nızda. Kapıyı iterek açın ve Enchanîıa'ya gi¬ 
rin. Sol tarafa teıteylnce. çalışma odasına 
geleceksiniz. Burads pencerenin artındaki 
oyukıan yüzüğü alın ve kütüphanede sol ta¬ 
raftaki girintinin içindeki kitabı Uin. Yım bir 
gizli geçit ortaya çıkıyor Hemen açılan ara¬ 
lıkları içeriye girin, İşle bütün bunları çek¬ 
memize neden olan cad karşınızda. Çattı 

çeşitti şekillerde bizi öldürmeye çalışacak, 
m önce üzerimize bir tıorilak yolluyor. 
Elektrik süpürgesi 1le saldırıp hortlaktan 
kurtulun. Daha sonra cadı büyü ile ateş ya¬ 
kıyor Ateşler yanmaya başladığı anda yan¬ 
gın sömürücüsünü İlme ikonu ile çalıştınn 
Sun Öterek Mds ûMrimsîn garip twr büyü 
atıyor, iyi bir zamanlama ila büyü Sam üzeri¬ 
nize gelirken, vantilatör ile saldırarak, büyü¬ 

yü cadıya yansıtın. Birleştirme ikonunu kul¬ 
lanarak, çadırım parmağına yüzüğü takıp 
oyunu bitirin. 

En sonunda bu koca oyunun sonuna 
geldik. Ne yazık ki oyunun sonynoa bunca 
çektiklerinize değecek bir son ekran yok. 
Oyul, sade» HAM rfıpdu grafikleri w çizgi 
İm kalitesindeki animasyonlarıyla bite alın¬ 
maya değer. Ne var ki sadece ikonla* ve 
şeklîlerle derdinizi anlatmak zorunda olma¬ 

nız ve konunun tam olarak yerine oturma¬ 
mış olması □ynonabflirliği oldukça düşürü¬ 
yor, Ayrıca oyundaki baz? eşyaların da na 
olduğunu yorumlamak da size kalıyor Bazı 
bilmeceleri çözmek için müneccim olmak 
lazım. Durum böyle olunca* oyunun amacı¬ 
nı anlamak ancak bitirince mümkün oluya?. 

Ama yine de siz bu oyunu alın. Hiç pişman 
oflayacaksınız. 

DENİZ ÇOPUR & MURAT BAYRAKTAR 

m 
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çalışıyor keratanın. 
rfl* .d&M Oyuna başlar başlamaz, 
■gjÇTTlS ] ör şey farkedlygrjunez:; 

oyun. »İkine göre çok daha 

IHfiÖEy zor. Goblflinsde her 
j \ odayı ayrı ayrı çözerek 

'S ilerlemeniz gerekiyordu. 

^rda m tölT1 skt[irıkar 
[ve tabii ki iç içe. 

Yani ortalığı çak daha Şazla araştır¬ 
manız, olayı çok daha iyi anlamanız gerek¬ 

mekte... 

i'ıJ lI : 

Dikkatli olun! 
Gobîîins 2 çok 
tehlikeli 
Hiçbir oyun 
keçilerinizi daha 
iy i kaçırma£ 

(£nu sefer sadece 2 
iane i ifl^ı tahmin ede- 
hileeeğifiiz gibi, büyük 

sükse yapmış Gob- 

liiins oyununun İkincisi, 
Flngua ve Wlnfcle 

adlı iki şirin cin, Kral Angoulatre israfın¬ 
dan, sevgili [fakat bifaz aptal} oğlu Prens 
Buftoon'u kurtarmak üzere görevlendiril¬ 
mişler. Prens. Amoniak adlı bir blisin elin¬ 
de hapis. Onu kurtarmak ise sadese sizin 
tarafınızdan başarılabilecek zorlu ör görev. 

n,,rtu başarmak üzere görev¬ 
lendirilmiş plan iki cinden 

hm tfînpüs) akıllı ve be¬ 
cerikli, öteki İse kuvvet¬ 

li, Yani birbirlerini çift iyi 
imliyorlar, Bu yüzden 
i boyunca yapılacak işleri 

çok iyi ör şekilde paylaştır¬ 
manız; şart Mesela köyde, kapının yanında 

duran düğmeyi Wfnkle a gösterirseniz, sa¬ 
dece bakıp katasım kaşıyor 

Ancak Flngus bu düğmeye basılması 
gerektiğini hemen kavrıyor. Kafası zehir git- 

Oyuna başladıktan soma uzuuıın bir sû 

re hiç bir şeyi başaramıyorsunuz.'Ne yaşlı 
adamların istediğini yerine getirebiliyor, ne 
de onlara ait olan şişeye ei koyabiliyorrsu 
nuz. Sol taraftaki tavuğa bakmaya çatışınca 
da ya elinizi ısırttınyomunuz,ya c'a tavuğun 

boğazını sıkıyorsunuz. Bunun en büyük se¬ 
beplerinden biri de. ilkinin aksine. Gobliins 

2'de tek işi yaparken bile iki cini ortaklaşa 
kullanmanızın gerekliliği. Mesela, yaşlı 

Kolaysa bunu birde dev'e yapmayı deneyin i 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 

adamlarla konuştuğunuzda, onları güldür¬ 
meniz gerektiğini anlıyorsunuz ve bu adam¬ 
lar sadece Minkte ıaoftf.' o.'enl köyün lek 
salam sahibi olan adamdan salam çalmaya 
çakşırken dayak yettiğinde gülüyorlar. 

Minkte tokad; yy ip uçmaya taşladığında, 
Ftngusü sinsice yaşlı adamların arkasın¬ 
dan dolaştırıp, şişeyi almaya çalışırsanız, 
gülmekle meşgu- olan adamlar &zl ferket- 
miyoriar (hemen sevinmeyin, tam çözüm 
v&recek değilini}. 

Bu sayede oiayiar zincirinin Hk halkasını 
nasıl açacağındı öğrendiniz. Oyunun kafa¬ 
nın ı çözmek size kalmış, Ama gene de size 
bir kaç amacı söylemek istiyorum, Birtrndsi, 
büyücünün sizinle görüşmesin-, sağlamak 
için evinin dışında yaramaz bir çocuk grb 
davran mal dama çckmalı, pencereden 
bakmalı, gerekirse bacadan içeri atomalisi¬ 

niz. Unutmayın, yeterince ısrarcı davranır¬ 
sanız ya dayak yersiniz ya da i&leriiğiniz 
şayi yaparlar. İkincisi, tıorul horul uyuyan 
bir devi uyandırmak için en İyi yolun mis gi¬ 

bi kızarmış yumurta kokusu okkığunu asla 
unutmayın. Uçuncüsü, elinizi ısırıp duran, bi¬ 

rinin boğazım sıkıyorlarsa, fırsattan istifade, 
kafasına vurun. Bu asla korkaklık değildir, 
Hayatta fırsattan değerlendirmelisiniz 

Bu oyunu cazip 
hale geliren şey, he 
men nemen her hare¬ 

kelinizde bir espriyle 
karşılaşmanız, Yap¬ 

mak islecfiğınG şeyi 
haşansanız da, başa¬ 
ramamanız da br taraflara' sıkışlırılmışhtr 

iki kahkaha mutlaka bulunuyor. Bunun 
yanında hem son derece kaJfîtef: grafik¬ 
ler, hem de in&nılmaz derecede komik lipte- 

meler sayesinde.oyunun kalitesi artmış. 
Ama bunların yanında oyunun yükleme 

işlemlerinin insanı gereksiz yere uğraştırdı¬ 
ğını da söylemeden geçemem (gül ve di¬ 

ken), Faka: yine ûe. bana sorarsanız kesin¬ 
likte kaçırılmaması gereken bir oyun. 

BARIŞ OKAN 



STMTH! Bir an kendimi eski 
G64'Ee Airbome Ranger 
Oynuyor zannettim. 

Tabii Satel Team 

oyunun aynısı değil. Za¬ 
ten o oyuır C64Tın ek¬ 
siksiz oyunlar ncan bh 

riydi. Oysa Sabra Team'in bazı zayıflıktan 
var Yine de kaliteli. En iyi tizeHIği i hem 
Kickstart t.3 hem de 2.ü:da çalışabilmesi. 
En azından bendeki versiyonu eyle. 

Şunu tavsiye etmeme izin verin; oyuna 
başlamadan önce en sevdiğiniz ro¬ 
manı■ veya okunacak herhangi 
bir şeyi yarınıza alsn 
Bunun yanında 
bifimum yİ- 
ye- 

rehme olarak tuttuğu politifcacıta/ı kurtar¬ 
mak Görevin başarılı sayrlabslmess sçin en 
az üç rehineyi kurtarmanız gerakli. Diğer 
görevleri sormayın çünkü onlar Sabre 
Team Dara disketleri olarak piyasaya çıka¬ 
cakmış. Bu 4k görevin de sakın fcotay bfr 
şey olduğunu sanmayın.. 
Ben epeydir uğraşı¬ 
yorum hela 

Tam an- 

bilgisayarı beklerken yazıklara çalışır- 
sanız çok rahat edersiniz. Bfr taşla iki 
kuş dtj'Bbiîirfm. 

Adamların seçiminden sonra silah 
ve mühimmat seçmenli gerekiyor. 

Bunu îçin ekranın solunda bulunan silahlar¬ 
dan istediğinin üzerine gaüp sağ- tuşa ba¬ 
sın. Daha $uıra İranın altında çıkan silah 
resmine sağ tuşla basın. Daha sonra sila¬ 
hın özelliklerine bakıp mühimmai diğer 
şaytar için aynı yöntemi uygulayın. Diğor 
dört adam için d$ aynı şeytan yaptıktan 

sonra aitk cyurta başlayabilirsiniz. Burada 
dikkat edeceğiniz nokta, adamlarınızı fazla 

yüklememeniz Eğer adamlar fazla 
yüklenirse hareket kaatsliyeîlen 

kayboluyor. Bdylece düş¬ 

manı gördüğünüzde 
ateş edip vur¬ 

ma şarir 

st- 

cek içe¬ 

cek, ıvır zrvır 
ne varsa hazırda 
bulundurun. Çünkü oyun 
süresince bu gibi şeyler bilgisa¬ 
yarımın hamlesini beklerken vaki; 
doldurmaya yarayacaktır. Kito almak için bi¬ 
re bir, Ben bu oyunu oynarken iki kilo filan 
almışımdır Bir de aklıma gelmişken bazıtan 
rivayet eder ki bu oyun iki tane sürücü ge¬ 
rektiriyor diye. Ben beyte bir problemle kar¬ 
şılaşmadım Çünkü benim ikr sürücüm varl 
Şaka lek sürücüden oynadım ve certor- 
manstan memnunum. 

Oyun ekranı 
3 boyultu 

tasarlanmış 
ve ikonlar için 

yeterince 
yer ayırtmış* 

8u sayede 

görüş ve oy* 
lama rahatlığı 

sağlanmış. 

la¬ 
mıyla 

başarılı ola¬ 
madım. Me kadar İyi 

dövüşürsem dövüşeyim 
rehineleri san anda öldürüyor¬ 

lar. Gidip bir özel timden rtars alacağım. 
Oyunun kontrolleri klasik strateji kontrat¬ 

ları gibi. Sıranız geldiğinde hareketlennıji 
ptaniayıp yürürlüğe koyuyorsunuz. Biranız 
bittiğinde, işte oyunun en zayıf kısmı bilgi¬ 

sayarın ve rehinelerin hareketlerini bitirme¬ 
sini bekliyorsunuz, Bu kısrm tıkınma kısmı, 
Ayrıca kültürünüze de bazı şeyler akteyebi' 
i rsiniz. Hatta hatırlarım yıl 193?: Sicilya, 
C64'üe The Double diye şimdiye kadar oy¬ 
nadığı m tüm zamanların en iyi fulbol mena¬ 
jeri^ oyunu vardı, o da ööyleydi. Maç so¬ 

nuçtan m almak yaklaşık yarım saat sürü¬ 
yordu ve 'iseyi o oyun sayesinde bitirdim. 
Hep maç sonucunu beklerken sonraki gü¬ 
nün yazılarına çakşırdım. Bu oyunda da 

Gelelim oyunun konusuna. ÇeşJ® görev¬ 
lerin başarılması üzerine kurulmuş senar¬ 
yolar oyunun çatılım oluşturuyor. Sekiz ki¬ 
şilik hır ekibiniz var. Fakat görevlere sade¬ 
ce dört kişi seçemiyorsunuz. İlk göreviniz 
siyasi bir guntbun militanlarınınkeçııriğive Mittim *tmwi, 

nız 

azalıyor 
Haydi, ne 

duruyorsunuz? Yük¬ 
lenin silahlan, gösterin gü¬ 

cünüzü, Sîzin asıl göreviniz iyile¬ 
rin kazandrğını kanıtlamak. 

Oyunun alımdaki kontrol tablosu sırasıy¬ 
la şu işlemler görüyor 

A ı Ekrbfn diğer elemanlarına kontrol s, 
raaırırn geçmesini sağlıyor Tüm elemanla¬ 
rın hareket puanları bitinceye değin buray ı 
kullanabilirsin*, Adamları illa aynı sırada 
kullanman ııeenekmez. 

B t Seçiler adamların o anki durumlarını 
gösterir Özelikle işinize yarayacak bir ikon 
değildir. 

C ; Plan yapacağınız haritayı gösterir. 
Haritaya yalnız fer dala bakın ve planınızı 
yapın. Çok lazım olmadıkça da haritayla 
haşsr neşir olmayın. Karakterinizin hareket 
puansan m götürür, 

D: Elinizde bulunan eşyaları veya silah¬ 
lan yere brraknaya yarar. Fazla geliri ağır- 
l ıksan bı rakmanız yaran niza olacaktı r, 

E: Ölülerin üzerinde bulunan veya deği- 

., 
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şik yerlerde karşınıza çıkart eşyaları yerden 

almamsa yarar, 

F : Sessizce ve görünmeden hareke! es¬ 
meye yanar. Fakat hareket puanlarınızdan 
eteüa bir puan götürür. 

G ; Kapalr olan kapılan açmaya yatar. 

H ; Silahları seçmenize yarayan bölüm¬ 
dür. Eğer adamınız birden, fazla silah taşı¬ 
yorsa bu bölüme girip istediğiniz siiatıın 

üzerine -gelip mouse tuşuna basmanız ye- 
terlidir. 

t: El bombasını atmanız için önce pimini 
çekmeniz gerekir. Sunu herhalde herkes bi¬ 

lir. İşte bu bölüm de bu iş için ayrılmış. 

J: Silahınıza mermi sürmek için kullanın. 

K : Pimi çekilen el bombasını eh artık 
atın diye yapmışlar. Niye pimi çekmek için 
ayrı almak için ayrı ikonlar hazırlamrşlaran- 
lamadım açıkçası. Her halde başka İkonlar 
akı Harına gelmemiş. 

L : Nişan alarak ateş ikonu., Vuruş yüz¬ 
desin arttırmak için önce nişan almanız ge¬ 
rekli tabii ki bunun bedeli harekat puanını¬ 

zın daha tazla gitmesi. 

M : Nişan atmadan ateş. Vuruş yüzdesı 
az takat nispeten daha az hareket puanı 

götürür. Çok acil durumlarda özellikle maki- 
nah tüfek ateşi için kullanabilirsiniz, 

N : Bütün hareket puanlarınız tMttfğmde 

diğer tur’a geçmenizi sağia? 
Bönden bu kadar. Eğer yeterli sabrınız 

vatsa. Eğer yeterli yiyecek ve içecek stoku¬ 
nuz varsa bu mükemmel oyunu kaçırmayın. 
Tek eksiği olan hız problemini de görmez¬ 
den gelin. Bilgisayar oynarken sol rrmuse 
tuşuna basarsanız bilgisayarın aktığr vakti 
biraz daha kısaltabilirisiniz. Bu da benden 

size tavsiye. 

SAfffŞ OKAN 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 



BÜRnaıti, 
yiterdir beğencen mü¬ 

ziklerin sıralamasının yapıldığı liste¬ 
lerdir Biz de "Amiga oyunları »çim tur BILL- 
BOARD'umuz otar dedik ue işe koyulduk. 

Ve eşte butun oyunfarırı T[IM ZAMAN' 
LARIN EN İYİLERİ şeklinde değerlendiril¬ 

diği ve ontfön ayrı kategoriye sokulduğu 

nBILLBOARDn Memtetole hafifli oto. 

■Mil İM î- Monkey is lan d ff 

ra| h Curso ot Enchaotls 

- m# Propheoy 
1— i 1 ± The Ltgtrnd ot Hyrandta 

İÜ 
&- iare of TAmptreaa 

5 e- Soemi e* Mcnkoy ö&ntt 
K BM 7- indlsnz JetU's A Last Crvs, 

i 8- Henri of Cftfna 

Ö 9- Bat fi 

ÎO- Wiity Beamrsh 
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yakın sıralamayı yapan üç kişiye atlı ay boyunca bedava A0GA Dergisi gönderıeceği*. 

M kil „ f- Ha Secand Prize 
fŞğ 

İ* 
Lotus Turbo ChaiSenge İH 

Jb,,1 h Lotus Turbo Chaiienge İl 
i j- H. ManselS’s Worid Chatnp 

$- Jaguar XJ 

P 6- ftoatfBashttü 
g 7- Sı/pof Cara 2 

<T B- Stuni dır ftaetu 

0: 9- Yrtrom 
10- T*am Suzuki 

Milli | UD 1. Suptu- T turla 

44 1 r Pustr Ovar 

Ai 1 Troddlon 
w iz fi id 

5- Gobliins 2 

tüt! 0- L Bnrmmgs +■ dara- dlfsJdarJ' 

7- Humana 

ss $- Dypo Bloşter 

CL ^ 9- Kfaı 
fO- Cobillns 

î- A320Alrbus 

il 
2~ AlrSupport 
3■ Shuitl* 
4" FJiffht ot ifto totfurter 

1 5- F-i9SitU>:ir> frgfUer 
B- A-lO Tank Ktier £ ^ 

S3 7- Red Baron 
B- Sırda af Pr&y 
9- FtigM Simuiûtor 2 

t?S tO- F-TM Striko Eagle İt 

mi il ır Sfraet FigMer ti 

d First Semural 

«1 k Uyth 
4- internaiıonaS Karate 
$- Ponza Kick Borina 

s 
6 Budakan 

Ü4 7- Final Figbt 
PH FtgMer 

2 
CQ 

9- Doubla Dragon IH 
J<h 1

 

I
 

1
 

mnnw i t- Mlgbt S Magle M 

1 2- PsMIn İl 
£y* cifte Sotı&drr İt 

ti* 4- ishar 

5- Eyr» of ihe BaboSder 
ta 

Ijj ^ 6- PöatsofDarknaas 

^ J 7-0- M - Chaoû Sirikd* BbrJk 

{-> ^ S- Ultima Vt 
^ 9- Black Crjpİ 

10- (jrWma V 

41111 LIMUU T- BHia ıra Elitti ü rra 2- Arnuruv Geddon «aH 3- Flama s of traedam 
4- StEfgüder il 

JüO 
O UJ 
^ K 

S- The kilting Cioud 
S- Dragon s Bretfh 
7- Pirelen y s S- Erodus 

^ hr 
S- tötlktTfiufli 2-2 

fü- ftobin Hooüt 

Siişni Sûtvlct 
Simuıen ttâ 
OpB/atıon Spnumea 
Conquero r 

Advanced Desiroyar Sim. 
Red Slorm Rfstng 

ımıııı î- Zöot 

■ 2- Premiere 

13- Parasal Stara 

LaJ W 4- Fundatl 

3= 5- SHIyPütty 

İ S- Top Banar» 

e 7- Can) Crac Ttklns 

t 
■ct; S- fts^Vtoods 

S 3^ Upni 

10. plck O&ngetous t+2 

llUUf 

M 

: 1- Pawer Morger * Data Disk 
2- Ulopia * Data Disk 
3- SimEarih 

' 4- Sabra Team 
S- Pertect Gonerşl 

p 

s 

S- Vega'to Marda 
t- Pbpuloustt 

s 8■ CtobalEiftct 

E 9- SkoClty + Tarrain Edllor 
U) 30- ÜraadbougrttM 

3- Prafcct X 
I 2- tl - M&gdblait 

j. SOTV 

* 4 TurrldAn 2 
S- Turrican 
& $ilkWorm 
?’ SimutcFfi 
0- fl'Tjpe 

S- Bonanza Brothers 

10- 

1- Kicft Off (t -r ditin diskleri 
2- Jknmy Whttûr6SfiOoKdr 
3- SpeedbaiH 
4- Pm Tennis Tnur 
Ş-- PQA Touf Golf * dala diski 

6- &p#JiJS W 

7- Microprosa Golf 
8- Caliioml* OerreH II 

5- TheManager 
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I Türkiye'de 24 SAAT SİPARİŞ HATTI olan posta 

alîşvflrtş sisiemİ sadece BONUS MAİL MARKETis 

vardır, BONUS sadece jararıEİlı ve güvenilir ürünleri 

hikmetirtize sunar. BONUS ÖZEL damgasını 

taşran tüm ürünler sadece ve sadece BONUS 

MAİL MARKET-e bulunur, Unutmayın, bu ürünlerin 

hiçbirini herhangi bir mağazadan edinemezsiniz, 

• Siparişin izi vermek için 24 SAAT SİPARİŞ 

HATTTımzı arayın. 

* Fiyatlara KOV, Posta ve Paketleme ücrai 
dahildir. APS için ayrıca ücret al mır. 
♦ Dolar ite belirtilen fiyatlarda GAFlANTİ BANKASI 

TRANSFER KURU esas alınır. 

♦ Fiyatlar bir aylık süne içinde değişebilir 

ACTION REPLAY MK III $ 171, 

Mulii icelll PLUS S 138, 

MOUSE 

OPTO MEKANİK. $ 36, 

OPTİK $ as. 

KABLOSUZ İİNFRARED) $ 130, 

TflACKÛALL i m- 

TftACKBAlL CRYSTAL $ TÛ9, 

OS-COBRA 
QS-« TURBO 
QS-li PLUS 

OCOMD4224 fMIcro] 
DCOM E’20DBİKaıUon) 
OS-PVTHON 

83.000.-TL 

78.000, TL 
72.000,' TL 
96.000.- TL 

104.000.-TL 
153.000.-TL 

DİSK SURUCU 
SjrEjfteroal % 144, 

ALFA DATA3.5" Bdemal $ 161.- 
5-£5hEıriemal % 172, 

DİSKET KUTUSU 

3.5" 120'iık 
5.25" lÛÛ'lük 

105000, TL 
75000.-TL 

3.5 “ 4Ct1rk 
3.5'som 

57.000, TL 
74.000, TL 

RAM 

.5 MR 35, 

1 MB $ 111, 
t.5MB $ 134, 

2 MB î 169, 

î MB PLUS RAM $ 100, 
ICD 
AdfiAM54ü Boş $ 217, 
AdflAM 54Û2MB $ 332, 

AdFMI 540 4MB $ 447, 
AdFIAlM 560 2MB $ 345, 
ALFA DATA 

.5 MB $ 5S, 
1 MB PLUS RAM $ 37, 

2 MB/Boş $ 38, 

2 MB/.5 MR $ 132, 

2MB/2MB $ 364, 
CPU EOARD/1MBÇİPRAM $ 23, 

VİDEO 
OPAL ViSlON 24 Bit Vsdso 
t OPAL PAINT+ PRESENTS4 HOTKEY 
+ 24 Bil Karata Oyunu $ 1430, 
BTR 90 Kumandalı TV Redevar E 165.- 

Anahtarlı Beoler 

EiektraniK Booler 

ALFA DATA Boalar 

S 17, 
5 22, 
$ 29 

Kicksiaıt 1.3 Rom $ 57, 
Kickstarl 2.0 Rom $ 100, 
ALFA DATA Kickstarl Swtteh $ 2ft, 

MousaPadtBeıli)Mm. • TL 
Mcusa Pad (Serti 4üm-TL 
AMİGA 500 Toz Örtüsü 34.M0. - TL 

1084 Monitör Toz Örtüsü 46.000, TL 
Copy Hûldtf [Monitör Monte | 38 000. ■ TL 
Copy Holder (Masa Üstü) 84.000, TL 
VOzrcıSsandı (80-132 Kolon;- 64.000, TL 
YazrcrSlandı (Arkalı khflO-132) 112.000, TL 
İpek Ekran Fite 84.000.- TL 
Toprakı ı İpek Ekran Fİfresı * 35 .qqq, - TL 

Cam Ekran fitresi {Ultra X) 215.OM - TL 
Topraklı Cam Ekran F-ltresi 230.000, TL 

Virüs Dedekterü 127,000, Tl 
Arnlga ve PC programlan için arayım*. 

Orijinal 

ACTION REPLAY MKIII 
ite dah;t ıjok enerji, daha çok hak ve daha uzun oyunlar. 
♦ Hafızadaki tttro programı diskete kayıt 
♦ Trainer modlarıyla sonsuza kadar oyun k 

♦ üeiişmj ş sprite editörü nJfeftBİ 
♦ Virüs kon trolü 
♦ Bıırsi Ntbbler kopya programı 
♦ Resim ve müzikleri kaydetme 
♦ Pal veya NT&C seçimi 
♦ Yavaş çekim ile yavaş ıVyuft oynama’ 
♦ Projgfünılanabil ir joystîek nıodu 
♦ DeİMigger ile Derrıo, İrctro yc. herçeşil 

makin* dili programım edir edebilme 

♦ Diskcoder ile disketleri ^il'reieme 
♦ Ve yüzlerce yeni işlem 

OPAL VISION 24 HÎT GRAFİK VE VİDEO SİSTEMİ 

+OPAL PAINT+ÖPAL PR.ESENTS+OPAL HOTKEY+KİNG OF KA%YIT 

Bu paket iadece Arnika 1500r 2000, 3000 ve 4000 sahipleri itfifldirt 

BONUS 
AMIGA PAKETLERİ 

A50€ PLUS + 1084S RENKLİ MONİTÖR 

+ PYTHON JÜYSTTCK TL 

A500 PLUS + A520 TV MODÜLATÖR 

+ PYT KON J ü Y STICK SJm.000.- Tl. 

A600 + A10843 RENKLİ MONİTÖR 

+ PYTHON JOYSTTCK 9.595.000, TL 

AfiOü + PYTIJON JOYSTICK 

5.575.000, TL 

24 SAAT 

SİPARİŞ 

HATTI 

UNUTMAYIN! 
Fiyatların 

Hepsine K.D.V, . 

P ve P Dahil: 

Evinize Teslim ! 

9-1-414 24 37 24 SAAT 

SİPARİŞ 

HATTI 



4^RE 
Açılış nedeniyle V 

V Tüm ürünler Çok Cazip 
fi Fiyatlarla 

bilgisayarda 
EĞİTİM PROGRAMLARI 

İlkokuldan •Üniversiteye 

,/ PC 286.386 - 486 Sistemler 
K Çok Özel Taksitlerle 

AMIOA 
Orjinal RAM Kart 

Sadece 
295,000 TL 

1.300.000 TL. Peşin 

500.000 TL. 3 Taksit 

Herkese Star Yazıcı 
Kampanyası 

KREDİLİ SATIŞLARIMIZ MEVCUTTUR 

ı/ Tüm Bilgisayar Aksesuarları 
Özel İndirimli Fiyatlarla.. 

✓ MULTIMEDIA ÜRÜNLERİ 

I SES KARTLARI 
I VİDEO - ANİMASYON KARTLARI 

I CD.ROM 

İŞTE AYIN SÜPERİ 

DATE.K POWER . PC 

Özellikleri 

Çalışma Hızı 16/20 Mhz 
1 MB RAM 
VGA Grafik Kartı 
I seri 1 paralel 2 game/mause pont 
1M MB kapasiteli 3.5 Disket sürücü 
II Kanal ses Çıkışı 
Digital ses örnekleme (sound somp!ing) 
Tam uyum lu midi çıkışı 
Televizyon ara birimi île birlikte 
Kompte set sadece 699 $ 

14" Renkli muttısync monitör 
FİLCKERFREE CARD CAmıgacka Yüksek 
Çölümlülükte Titreşimsiz Ekran) 
Komple set. 6.900.000-TL 

BİLGİSAYAR MASASI 
Sadece 

450.000 TL.- 

Doğum Tarifti : 

YETKİLİ SATICI 

Fatih Gaİleria Fevzipaşa Cd. 100/111 
34240 Fatih - İSTANBUL 
T E I 534 44 45 - 46 

j BigsayûiTHzn- Modeli -  ..--—-  - 

V Adres !___— — — — -- 

kuponu gânder&rt- herkese tcpıiı HLDİVE 


